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Onze ingenieurs zijn de ultieme uitdaging aangegaan: 
‘ontwerp een greensmaaier waarmee een nieuwe norm 
wordt gesteld als het om precisie maaien gaat’. Met de 
nieuwe Greensmaster Tri� ex werden alle verwachtingen 
overtroffen.

Geavanceerde maaiprestaties.
Stel u voor, de capaciteiten van een driedelige greens-
maaier met de maaikwaliteit van een loopmaaier. 
Alle Greensmaster Tri� ex modellen leveren de beste 
contourvolgprestaties 
door de combinatie van 
het gepatenteerde Flex™ 
ontwerp en het ophang-
ingsysteem met dubbele 
A-armen, waardoor de 
maaieenheden vrij kunnen 
zweven. Dit voorkomt 
het zogenaamde wasbordeffect, met name bij de 
afsluitronde door de unieke ‘lift-in turn’ optie. De 
hybride modellen hebben geen last van onregelmatige 
afsnijdingen dankzij het unieke ‘energy storage system’ 
waardoor bij het in werking zetten van de maaieen-
heden direct het volledig vermogen wordt afgegeven.

Ultieme veelzijdigheid.
De nieuwe Tri� ex is niet alleen de beste greensmaaier, 
het is ook de meest veelzijdige. 

Door de opklapbare voetsteun heeft u direct toegang 
tot de middelste maaieenheid. De combinatie van 
snel toegankelijke maaieenheden 
en het snelkoppelsysteem – zonder 
gereedschap te bedienen! – geeft u 
de mogelijkheid om binnen enkele 
minuten de maaier te transformeren 
om greens, voorgreens en tees te maaien en tevens te 
gebruiken om te verticuteren. Allemaal met dezelfde 
machine!

Tijd is geld.
Door de productiviteit te verhogen worden de exploita-
tiekosten van de machine aanzienlijk verlaagd. Met elke 
Tri� ex wordt de transporttijd tussen 
de greens verkort. De machine heeft 
geen dagelijks onderhoud nodig. Het 
snelle wisselen van de maaieenheden, 
een kijkglas op de brandstoftank en de directe en een-
voudige toegang tot onderhoudspunten zijn kenmerken 
die tijd en geld besparen.

EnergySmart™.
Wat goed is voor uw green is ook goed voor het 
milieu. De Greensmaster Tri� ex Hybride maaiers zijn 
de eerste producten van de Toro Company met het 
EnergySmart™ label. 
Het EnergySmart™ label staat voor effi ciënt en met name 
milieuvriendelijk werken, zonder daarbij de fi nanciële 
duurzaamheid uit het oog te verliezen, een zichtbaar teken 
van Toro’s voortdurende betrokkenheid om producten 
te fabriceren met een verantwoorde 
toegevoegde waarde.

De juiste keuze.
Ervaar vandaag de toekomst van greenmaaiers. Neem 
contact op met uw dealer voor meer informatie.
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Maak kennis met de Toro Greensmaster® 
Tri� ex™ en Tri� ex™ Hybride
De nieuwe norm waaraan alle greensmaaiers zich kunnen spiegelen.

www.jeanheybroek.com
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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 2015 voor de derde keer op 

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

sponsors Jean Heybroek, Everris, Bayer en Innoseeds 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.

 

Kijk voor meer informatie op www.greenkeeperoftheyear.nl

Uw kandidaten kunt u doorgeven aan Lieke van der Weijde 

via project@nwst.nl

Wie wordt de opvolger van
Kristian Summerfield als
Greenkeeper of the Year 2016?

Adv_Greenkeeper of the year.indd   1 07/04/15   12:24
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22 Huidkanker: 
voorkomen is 
beter dan genezen

Wie in de groene sector werkt, doet dat veelal in de buitenlucht. Heerlijk! Vooral 

in de zonnige maanden die hopelijk voor ons liggen. Er ligt echter een gevaar op 

de loer: huidkanker. Maar hoe groot zijn de risico’s dan en wat kun je doen om ze 

te verkleinen?
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Wat voor soort golfbaan is dit 
over vijfentwintig jaar?

Golfclub De Peelse Golf in Evertsoord-

Sevenum bestaat alweer een kwart eeuw 

en tekende onlangs voor vijf jaar bij met 

SBA. Wat zijn de plannen voor de volgende 

vijfentwintig jaar? ‘Bloemen waar dat pas-

send is vind ik prima, maar we moeten nu 

niet ineens viooltjes in onze ruigtekamer 

tegenkomen’, vindt baancommissaris Henk 

Opsteegh.

De puntjes op de i(rrigatie)

In het Engelse vakblad Greenkeeper International 

pleit Adrian Mortram voor wat extra zorg voor het 

irrigatiesysteem; dit verdient volgens hem net zo veel 

aandacht als andere onderdelen van het golfbaan-

onderhoud. Levert regelmatig nalopen van het 

irrigatiesysteem iets op? Of is afstellen in de aanloop 

naar het seizoen voldoende? 

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

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

Hoofdredacteur:  Hein van Iersel (hein@nwst.nl
Redacteurs: Santi Raats (santi@nwst.nl)
  Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)
Vormgeving:  Marie Cecile Oosterhout
Advertenties: Alberto Palsgraaf 
  (alberto@nwst.nl)
  Peter Jansen (peter@nwst.nl)

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

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

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

47 18 
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twitter.com/bladgreenkeeper

facebook.com/bladgreenkeeper
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26 Barenbrug golfdag

29 Everris verder onder naam 
 ICL Specialty Fertilizers

31 Tussen Old Tom en TomTom Morris

32 Everything golfers and greenkeepers should  
 know about each other (but are afraid to ask)

38 Boven het maaiveld uitsteken

50 Hoofdredactioneel

Wordt de doorlopende leerlijn een doodlopende leerlijn? 

Het gaat niet goed met het onderwijs voor greenkeepers en fieldmanagers. De 

leerlingenaantallen dalen al jaren op rij en zijn feitelijk nu al op een niveau dat 

het financieel onmogelijk is om aparte opleidingen in de lucht te houden. Voor 

de vakbladen Fieldmanager en Greenkeeper aanleiding om een discussieforum 

te organiseren, waarvoor IPC Groene Ruimte graag bereid om de rol van gast-

heer op zich te nemen. 

17 

40

VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

Graszaad is een eerlijk product!

Graszaad is een natuurlijk product. Het wordt gepro-

duceerd door met name akkerbouwers, die basiszaad 

ontvangen en dit zaaien, om hiervan vervolgens 

zaaizaad te oogsten dat geschikt is voor de verkoop. 

De meeste grassoorten hebben een koude periode 

nodig om tot aarvorming te komen. In de aren zit het 

zaaizaad dat wordt geoogst als het rijp is. Omdat het 

in de natuur wordt geproduceerd, waarbij de omstan-

digheden wisselend kunnen zijn en ook het weer van 

invloed is op de opbrengst en kwaliteit, is het belang-

rijk dat de kwaliteit die geleverd wordt in de markt 

voldoet aan minimale kwaliteitseisen. 
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De Twentsche en 
De Enk verlengen
Een aantal jaren geleden heeft De Twentsche 
ervoor gekozen om haar greens conform het 
driesterrenniveau van De Enk te laten onderhou-
den. Dit is zo goed bevallen, dat bij de verlenging 
van het contract de gehele golfbaan volgens dit 
beeldkwaliteitssysteem zal worden onderhou-
den. Dit systeem, waarbij het onderhoudsniveau 
wordt aangegeven door middel van sterren, is in 
de afgelopen jaren door De Enk ontwikkeld. Elk 
niveau wordt duidelijk weergegeven door middel 
van foto’s, beschrijvingen en een goed meetbare 
norm. Na de verlenging van het contract zal De 
Twentsche de eerste golfbaan zijn waar De Enk 
hybride Toro-robotmaaiers gaat inzetten. De bestu-
ring van deze maaimachines geschiedt volledig 
op basis van gps-coördinaten, zonder bemensing. 
Mede daarom zal de digitale kaartviewer een 
belangrijk deel gaan uitmaken van het dagelijkse 
onderhoud.

Grontmij overgeno-
men voor 354 miljoen
Het Nederlandse ingenieursbureau Grontmij 
zal zeer binnenkort van de Amsterdamse beurs 
verdwijnen in verband met overname door de 
Zweedse branchegenoot Sweco. Daarmee ontstaat 
het grootste ingenieursbureau van Europa, met 

een omzet van 1,6 miljard euro en tegen de 15.000 
werknemers. Grontmij heeft het al enige jaren 
moeilijk. De afgelopen jaren werden regelmatig 
ontslagrondes doorgevoerd. Het bedrijf is onder 
andere sterk in openbaar groen en in deze sector 
heeft het veel last van de bezuinigingen door over-
heden. Volgens een mededeling op de website van 
Grontmij zouden beide bedrijven elkaar goed aan-
vullen en zou er weinig overlap zijn, zowel in acti-
viteiten als geografisch. De overname zou daarmee 
ook relatief weinig banen kosten. Het is duidelijk 
dat Sweco bij de overname de bovenliggende par-
tij is. Het hoofdkantoor van de nieuwe combinatie 
zal worden gevestigd in Stockholm. Ook zal de 
naam Grontmij als concernnaam verdwijnen.

Raad niet akkoord met 
investering
De Oosterhoutse Golf Club heeft een tegenslag 
te verwerken. De gemeenteraad van Oosterhout 
heeft besloten geen geld beschikbaar te stel-
len voor uitbreiding van de golfbaan. Dat meldt 
BN De Stem. De Oosterhoutse Golf Club (OGC) 
wil zijn baan graag uitbreiden met extra holes. 
Daarop stelde het college vorige maand voor een 
bedrag van 100.000 euro beschikbaar te stellen. 
Het restant van het bedrag, 700.000 euro, zou dan 
door de club moeten worden betaald. Deze week 
besloot de gemeenteraad echter niet akkoord te 
gaan met het voorstel, omdat een dergelijke inves-
tering op dit moment niet gepast zou zijn. OGC 
heeft al enkele jaren uitbreidingsplannen, maar de 
uitvoering hiervan gaat niet zonder slag of stoot. 
De gemeente verleende eerder haar medewerking 
aan de uitbreiding, mits de club aan enkele voor-
waarden voldeed.

Indrukwekkend 
golfen in 'toptien-
tuin'
De redactie ontving een bericht van Jos 
Theunissen van Melspring. Theunissen bracht 
een bezoek aan Powerscourt in Ierland en 
stuurde ons een aantal foto's. Golfbaan 
Powerscourt ligt in de zogenaamde Gardens 
of Powerscourt. Dit gebied ten zuiden van 
Dublin bestaat uit een eeuwenoud kasteel en 
uitgestrekte tuinen. En dat maakt indruk, want 
Powerscourt Gardens staat op nummer drie in 
de Top 10 Gardens van National Geographic. 
In het gebied prijkt ook een grote kastanje, de 
oudste tamme kastanje van Ierland.
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NIEUWS

Diplomering 
Hoofdgreenkeeper 
Basis
Donderdag 30 april vond bij HAS Hogeschool te 
's-Hertogenbosch de diploma-uitreiking van de 
opleiding Hoofdgreenkeeper Basis plaats. Maar 
liefst acht hoofdgreenkeepers mochten hun diplo-
ma in ontvangst nemen. Na korte toespraken van 
onder andere cursusleider Sjaak Groen, Nathalie 
Roefs (HAS Bedrijfsopleidingen) en Ted van 
Keulen (NGF) volgde de officiële uitreiking van de 
diploma's. De feestelijkheden werden bijgewoond 
door (gast)docenten, partners en vertegenwoor-
digers van de brancheorganisaties. De geslaagde 
cursisten geven de verdere professionalisering 
van de sector weer een extra impuls. Najaar 2016 
start HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen 
weer met de opleiding Hoofdgreenkeeper Basis. 
Kijk voor meer informatie op de site van het oplei-
dingsinstituut.

AHA de Man trekt de 
oostergrens over
Golfbaanaannemer AHA de Man meldt de redac-
tie dat het bedrijf sinds kort het onderhoud op 
zich genomen heeft van een Duitse golfbaan, net 
over de grens bij Nijmegen. De baan in kwestie, 
Golfresort Schloss Moyland in Bedburg-Hau, werd 
al geruime tijd niet meer bespeeld vanwege het 
faillissement van de exploitant. Een Nederlands-
Duitse investeringsgroep moet de baan nu nieuw 
leven inblazen. De onderhandelingen hierover 
lopen al geruime tijd. Dit vakblad bracht al in 
december 2014 een bezoek aan de baan, die zich 
toen nog min of meer in staat van ontbinding 
bevond. Inmiddels heeft AHA de Man de handen 
uit mouwen gestoken en wordt de baan weer vol-
ledig speelklaar gemaakt. De Nederlandse mana-
gers van de nieuwe onderneming, Leendert van 

der Gevel en Eric Lampe, hechten er grote waarde 
aan dat de golfaccommodatie straks voor alle 
golfliefhebbers bereikbaar wordt. Leendert van der 
Gevel: ‘Laagdrempeligheid, een goede sfeer en een 
fantastische ambiance zien wij als voorwaarde om 
succesvol te kunnen ondernemen in de golfsport. 
Ook Nederlandse golfers kunnen straks met een 
klantvriendelijk online systeem starttijden reserve-
ren op deze Duitse golfbaan.’
De herstart van het golfen op de 18 holesbaan 
moet rond 1 juli aanstaande plaatsvinden. Voor de 
driving range en de golfacademie kunnen golfers 
er al vanaf medio mei terecht. 
Schloss Moyland ligt op een ruim terrein van 82 
hectare, met oude bosbestanden en forse water-

partijen. ‘De greens hadden altijd een topkwaliteit 
en zullen deze kwalificatie door de expertise van 
golfbaanaannemer AHA de Man ook terugkrijgen,’ 
aldus Friso Verhoeve. Verhoeve is namens de aan-
nemer de verantwoordelijke man voor het opknap-
pen en later het dagelijks beheer van de golfbaan. 
Voor Verhoeve betekent de nieuwe baan ook een 
nieuwe functie. Vroeger was hij verantwoordelijk 
voor klantcontacten met golfbanen in Nederland. 
Nu krijgt hij de verantwoordelijkheid voor het 
onderhoud van Moyland en de verdere uitbouw 
van AHA de Man in Duitsland.

Golftuin Zwolle opent 
zijn deuren
Zondag 17 mei jongstleden vond de opening van 
Golftuin Zwolle aan de Herkulosche Esch plaats. 
Belangstellenden konden die dag een kijkje nemen 
of alvast een balletje slaan op de nieuwe golfbaan 
aan de Harculose Esweg 2. Dat kon tegen een 
gereduceerd tarief. Bovendien was er een ervaren 
‘golfpro’ aanwezig om meer informatie te geven 
over de ‘fijne kneepjes’ van de sport. De Orangerie 
is nog in aanbouw. Initiatiefnemers Goos en Thea 
Middag ontvingen hun gasten die dag daarom in 
de nieuwe Veldschuur. De familie Middag had een 
bijzondere reden voor de aanleg van de golftuin: 
'We willen de golfsport bereikbaar én betaalbaar 
maken voor iedereen. Zelf spelen we al jaren 
enthousiast golf. De unieke beleving van de sport 
brengen we graag over op anderen', aldus Goos 
Middag.
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Machine- 
presentaties

Demon- 
straties

... en nog  
veel meer!

Adviesver-
strekking door 

experten

 
Meettechniek 

voor de gazon- 
kwaliteit

Product - 
nieuwig- 

heden

Testen  
van gazon- 

soorten

2015

Vliegveld Eisenach-Kindel • 21 – 23 juni 2015
www.demopark.de/sonderschau-rasen

demopark + demogolf 2015

Speciale gazonshow
Greenkeeper’s Day op 22 juni 2015!

Microgranulaat: dankzij 
de fijne granulering 
dringen de korrels ook 
bij een dichte grasmat 
heel goed door tot aan 
de wortels van het gras

Kali Gazon: dé 
zacht werkende 
kaliummeststof, 
die het gras koel 

houdt bij 
zomerse hitte

Nederland:

Harry van het Hof      

harry.vanhethof@compo.be      

06/836 047 65

België:

Paul Mertens      Jo Verschueren

paul.mertens@compo.be  jo.verschueren@compo.be

0497/58.89.02     0497/58.89.31

WWW.COMPO-EXPERT.BE

Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort is momenteel 
op zoek naar een:

Functie omschrijving
• Onderhoudt alle gebieden van de 
   golfbaan en enkele geselecteerde 
   gebieden op het resort. Inclusief 
   supervisie medewerkers, machines, 
   apparatuur en het golfbaan meubilair.
• Training van het golfbaan personeel. 
   Het houden van beoordelings- en 
   evaluatie gesprekken.
• Bevorderen en zorgen voor handhaving 
   van een veilige en gezonde werk-
   omgeving. Voldoen aan alle toepas-
   selijke eisen van gezondheid en 
   veiligheid.
• Zorgen voor de verdere professionele 
   ontwikkeling van alle medewerkers.

Functie eisen 
• Vereist vermogen voor het beheren van 
   het irrigatiesysteem.
• Kennis en het vermogen om pesticiden 
   en chemische verbindingen toe te 
   passen in overeenstemming met de 
   regelgeving.
• Direct rapporteren aan de Golf Course 
   Superintendent.

Reageren
U kunt uw sollicitatie en uw CV, bij 
voorkeur in het Engels sturen naar: 
alfredogonzalez@bluebay-curacao.com

Contact
Landhuis Blauw z/n 
Willemstad, Curacao
T +5999 868 1755 
www.bluebay-curacao.com

ASSISTENT HOOFD GREENKEEPER
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Award voor de Top 
Changer
De VGR Top Changer is in het kader van 'WhatKit?' 
gekozen als beste Turf Care Product of the Year 
2015. Dat meldt Horticulture Week, initiatiefnemer 
van WhatKit? Op het platform WhatKit? wordt 
informatie gegeven over verschillende machines. 
Daarnaast worden machines uit diverse sectoren 
onderworpen aan testen. Het product van VGR 
werd naar aanleiding hiervan als beste gekozen uit 
dertig producten voor turfonderhoud, die allemaal 
op de Engelse markt werden geïntroduceerd tus-
sen december 2013 en december 2014. 
De jury was onder meer te spreken over de multi-
functionele toepassing van de Top Changer. ‘Deze 
machine spreekt ons vooral aan omdat het daar-
mee mogelijk is om te beluchten en tegelijkertijd 
zand, wetting agents, voedingsstoffen en andere 
hulpstoffen in te brengen, terwijl het apparaat een 
minimale verstoring veroorzaakt,’ stelt een van de 
juryleden.

Dollarspot resistent 
gras
De Michigan State University heeft een nieuwe 
cultivar gepresenteerd. 'Flagstick' zou bestand 
zijn tegen dollarspot. Dat meldt de universiteit op 
haar site. De universiteit presenteert het nieuwe 
ras naar aanleiding van twintig jaar onderzoek, 
waarbij gezocht werd naar een turfgrass dat 

resistent is tegen de meest voorkomende ziektes 
op golfbanen in Noordoost-Amerika. Bij lange-
termijnproeven op diverse plekken in Michigan 
toonde Flagstick zich resistent tegen dollarspot. 
Volgens Gordon LaFontaine, executive director van 
de Michigan Turfgrass Foundation, levert een ras 
dat resistent is tegen dollarspot financiële voor-
delen op. Bovendien vermindert het de impact op 
het milieu, omdat er minder fungiciden gebruikt 
hoeven te worden. Het Amerikaanse Pickseed USA, 
partner in het onderzoek, brengt nog dit jaar een 
eerste hoeveelheid Flagstick op de markt.

Martin Brummel, over-
stap naar voetbal
Martin Brummel, golfclubmanager van Golfclub 
Zwolle en GOTY 2015-genomineerde, stapt over 
naar de voetbalwereld. Begin deze maand trad hij 
in dienst bij Ajax. Brummel bevestigde het nieuws 
aan de redactie. 'Na 25 jaar golfbranche, waarvan 
15 jaar bij Golfclub Zwolle, inclusief mijn nominatie 
voor de GOTY 2015, dient er zich iets anders aan. 
Per 1 juni treed ik in dienst bij AFC Ajax om mijn 
expertise in te zetten voor de natuurgrasvelden 
op het trainingscomplex De Toekomst', aldus 
Brummel. Tijdens zijn jarenlange dienstverband 
bij Golfclub Zwolle ontwikkelde Brummel zich van 
hoofdgreenkeeper tot een ware 'alleskunner'. Nu, 
tegen het einde van het dienstverband, verzorgt 
hij het onderhoud en beheer van de golfvereni-
ging, de communicatie en de financiële planning, 
heeft hij elf medewerkers onder zich en is hij 
tevens coördinator van de restaurantpachters. Het 
behoeft geen uitleg dat Brummel volop kennis van 
gras heeft, maar ook het onderhoud van specifiek 
voetbalvelden is voor hem geen compleet nieuwe 
tak van sport. Zo is hij vrijwillig fieldmanager voor 
de plaatselijke voetbalvereniging sv Epe. 

Dieven slaan hun slag
Zowel op golfbaan Engelenburg in Brummen 
als op De Breuninkhof in Bussloo heeft het die-
vengilde de afgelopen tijd zijn slag geslagen. De 
daders hebben het voornamelijk gemunt op Stihl-
apparatuur, waarschijnlijk omdat deze makkelijk 
mee te nemen en eenvoudig verhandelbaar is. De 
Breuninkhof was ruim maand geleden het eerste 
slachtoffer. Henri Broekhof van golfbaanaannemer 

Ladies Only Day 
ditmaal in het 
buitenland
De Nationale Ladies Only Day staat weer 
gepland voor de 28e oktober 2015. Het was 
nog even spannend waar er in België gespeeld 
mocht worden. Maar de Belgische hoofdgreen-
keepster Nele Vanspauwen heeft besloten haar 
baan bij AHA de Man op te zeggen en te sol-
liciteren naar een functie als assistent-hoofd-
greenkeeper op een prachtige 27 holesbaan. 
Per 27 juli begint Nele Vanspauwen op Flanders 
Nippon Golf. De dames kijken alweer uit naar 
hun gezamenlijke dagje en wensen Nele alvast 
veel werkplezier toe.



De Noord-Nederlandse Golf & Country Club (www.nngcc.nl) te Glimmen is een 
18 holes golfbaan met een prachtige ligging ten zuiden van de stad Groningen. 

Het baanonderhoud wordt gedaan door een enthousiast team van 6 greenkeepers. 
Ter aanvulling van het team zijn wij op zoek naar een greenkeeper 

voor 40 uur per week.

Functie
Je bent onderdeel van het greenkee-
persteam en voert onderhouds-
werkzaamheden uit aan de golfbaan. 
Deze werkzaamheden bestaan 
onder andere uit het maaien van 
greens en fairways, bemesten, 
bezanden, snoeien etc.. 

Profiel
• Je bent in het bezit van een afgeronde 
   middelbare groenopleiding 
   of opleiding tot Greenkeeper en  
   beschikt over een MBO werk- en 
   denkvermogen
• Je hebt, bij voorkeur, ervaring in het 
   greenkeepers en/of groenvoorziening 
   vak 
• Je bent een teamplayer die ook goed 
   in staat is om zelfstandig te werken
• Je hebt geen moeite met vroeg op
   staan en hebt een flexibele instelling 
   ten aanzien van je werktijden
• Je bent enthousiast en bereid om op 
   zaterdag en zondag te werken

Arbeidsvoorwaarden
Je werkt in een leuk team in een mooie, 
natuurlijke omgeving. De werkzaam-
heden zijn variërend en afwisselend 
en de arbeidsvoorwaarden conform 
de CAO Golfbranche met aanvullende 
arbeidsvoorwaarden de NNG&CC.

Reageren
Schriftelijke sollicitaties kunt u, 
voorzien van uw CV,  zenden aan de 
Noord-Nederlandse Golf & Country 
Club, secretariaat@nngcc.nl 
t.a.v. de heer E. Viswat. 
Noord-Nederlandse Golf & Country 
Club, Pollselaan 5, 9756 CJ Glimmen, 
050-4062004

GREENKEEPER 40 uur

H O L L A N D S C H E

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

HGM, de specialist voor golfaccomodaties.

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

onderhoud | aanleg | renovatie | hydroseeding | groenprojecten | beregening | groenprojecten

Wij staan voor kwaliteit en een scherpe prijs.
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Unigolf Bussloo: 'Zij zijn hier 's nachts binnenge-
drongen en hebben al het Stihl-handgereedschap 
meegenomen. Korte tijd daarna zijn waarschijnlijk 
dezelfde mensen twee keer overdag teruggeko-
men om te kijken of er alweer nieuwe machines 
stonden. Van deze mensen hebben we het kente-
ken, maar de politie kan daar niets mee omdat er 
geen echt bewijs is dat ze achter de eerste diefstal 
zaten.' Volgens Broekhof is het in ieder geval wel 
duidelijk dat je als greenkeeper goed in de gaten 
wordt gehouden. Ook Nicolas de Schutter van 
Golfbaan Engelenburg, die wordt onderhouden 
door AHA de Man, heeft die ervaring. Bij hem zijn 
twee bosmaaiers, twee rugbladblazers, één trim-
mer en twee kettingzagen ontvreemd, alles van 
Stihl. En dat allemaal in de loop van een kwartier 
dat hij even weg was uit de loods. 
Het eerste wat De Schutter gedaan heeft, is het 
waarschuwen van collega-banen in de regio om 
toch vooral voorzichtig te zijn, niet alleen 's nachts, 
maar ook overdag. Alleen de apparatuur aan de 
ketting leggen is niet voldoende, omdat de dieven 
zijn uitgerust met een betonschaar.

Niels Dokkuma naar 
NGF
Afgelopen december maakte de NGF bekend op 
zoek te zijn naar een agronomist, die golfbanen 
zou moeten gaan adviseren op het gebied van 
golfbaanonderhoud en duurzaam beheer. De NGF 
bevestigt nu dat deze functie per 1 mei ingeno-
men wordt door Niels Dokkuma. Dokkuma is voor 
de lezers van het vakblad Greenkeeper een oude 

bekende. Hij schreef jaren geleden regelmatig arti-
kelen in dit vakblad, onder andere over zijn studie 
aan Penn State University en zijn stages in Amerika. 
Na zijn studie werkte Dokkuma onder andere bij 
Heijmans en nu sinds enkele jaren bij SGL op het 
gebied van verkoop en advisering in Amerika.

De Hoek en De Enk 
verlengen contract
De Sallandsche Golfclub De Hoek en De Enk Groen 
& Golf hebben getekend voor verlenging van hun 
onderhoudscontract. Een aantal jaren geleden 
heeft De Sallandsche gekozen voor uitbesteding 
van het onderhoud van zijn golfbaan. Na een gron-
dige studie en een goede contractomschrijving, 
waarbij voor beeldkwaliteit is gekozen, zijn beide 
partijen toentertijd met elkaar in zee gegaan. 
De afgelopen jaren heeft De Enk samen met De 
Sallandsche de kwaliteit van de golfbaan naar een 
hoger niveau getild. Zo worden de greens met de 
hand gemaaid en is de service en het spelplezier 
verbeterd. Door de goede samenwerking tussen 
baancommissie en greenkeepers wordt er constant 
gewerkt aan baanverbeteringen en spelplezier. 
Ook zijn er de afgelopen jaren grote aanpassingen 
in de golfbaan gerealiseerd, bijvoorbeeld aan de 
driving range en de oefenholes. Daarnaast is het 
bunkerplan ten uitvoer gebracht. Door de grote 
tevredenheid en de goede samenwerking werd er 
tijdens de ledenvergadering unaniem voor con-
tractverlening gestemd. De Sallandsche Golfclub 
is hiermee verzekerd van behoud en uitbreiding 
van het kwaliteitsniveau van zijn golfbaan. Net 
als op diverse andere golfbanen die door De Enk 
worden onderhouden, zal ook op de Sallandsche 
de Dynamow-robotmaaier op de fairways worden 
ingezet. Deze inzet draagt bij aan de kwaliteit van 
het maaiwerk en zorgt voor minder overlast voor 
de golfers.

Verlenging contract 
op Sybrook
Onlangs hebben Het Rijk Golfbanen en SBA 
Golf & Groen BV hun samenwerking op golf-
baan Het Rijk van Sybrook verlengd met vijf 
jaar. SBA doet het onderhoud op Sybrook sinds 
2010 en verzorgt eveneens het onderhoud 
van Het Rijk van Margraten. Dit contract werd 
in 2014 reeds verlengd. De bedrijven passen 
qua beleid en cultuur goed bij elkaar: beide 
hebben kwaliteit, professionaliteit en open-
heid hoog in hun vaandel staan. Op de foto 
wordt de samenwerking door Hans Blaauw 
(Rijk Golfbanen) en Pierre Janssen (SBA) op 
Golfbaan Sybrook beklonken met een ferme 
handdruk.

Redexim presen-
teert nieuwe Single 
Side Spinner
Redexim heeft zijn assortiment uitgebreid 
met een nieuw opzetstuk voor topdressing. 
De nieuwe Single Side Spinner is toepasbaar 
op de Rink-topdressers en geschikt voor 
lichte en zware spreiding van zand. Met de 
bestaande dual spinner-kit zorgt het opzet-
stuk voor een centrische spreiding achter de 
machine. De nieuwe Single Side Spinner is in 
staat het zand zowel naar één kant als achter 
de machine te strooien. De verspreidings-
dikte en -breedte kunnen aangepast worden 
met hydraulische regulatoren. De stand van 
de deflector plate kan aangepast worden aan 
de spreidrichting. Deze nieuwe technologie 
stelt gebruikers in staat zand op moeilijk 
bereikbare plaatsen te strooien en bunkers 
meer uniform te vullen. Daarnaast hoeven 
tees en greens (afhankelijk van de omvang) 
niet meer bereden te worden met zware top-
dressing-machines. Het model kan bevestigd 
worden op de Rink-modellen DS550, DS800, 
DS1200 en DS2000.



  Maai-laadwagens   Veegmachines   Verticuteermachines

HIGH-TECH MACHINES VOOR GROENONDERHOUD

Uddel     +31 (0)577 40 80 80    www.schouten.ws

AHA de Man • Industrieweg 23 • NL-4762 AE Zevenbergen 
Tel. 0168 33 60 30 • www.ahademan.com

• digitalisering van terreinen 

• biodiversiteit 

• hydroseeding 

• robot talud maaien 

• groene dak- en 

  gevelbeplanting 

• natuurlijke waterzuivering 

• drainagevoorzieningen 

• beregeningstechniek

...meer dan golf alleen
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Sinds begin dit jaar is Marco Hut werkzaam bij 
De Samenwerking, een coöperatie uit Haastrecht 
die onder meer advies en verkoop verzorgt voor 
de agrarische sector en het (openbaar) groen. De 
Samenwerking richt zich vooral op de productie 
van veevoer en krijgt er met Hut een buitendienst-
medewerker sport & openbaar groen bij. Hut, ooit 
onderaan de ladder begonnen als stagiair, heeft 
door zijn jarenlange ervaring als greenkeeper (‘Ik 
heb inmiddels heel wat golfbanen gezien!’) en zijn 
werk bij grote meststoffenleveranciers onder meer 
ruime kennis over golfbanen. Binnen de coöperatie 
adviseert hij sportveldbeheerders, golfbaanbeheer-
ders, hoveniers en aannemersbedrijven over het 
gebruik van meststoffen. Hut: ‘De Samenwerking 
heeft natuurlijk al veel kennis over meststoffen in 
huis, maar had nog weinig ervaring met meststof-
fen specifiek voor sportvelden. Aan mij de taak om 
de nieuwe tak op te zetten en verder uit te breiden.’
Voor de uitbreiding werkt De Samenwerking 
sinds kort met Ekote, een productenrange van 
Ekompany. ‘Ekote heeft een coating die langzaam 
oplost. Die zorgt ervoor dat de meststoffen gecon-
troleerd vrijkomen, waardoor ze lang werken. 
Het product is daarmee uitermate geschikt voor 
bemesting van onder andere fairways, tees en 
sportvelden’, vertelt Hut. 

Kostenreductie
Het jonge bedrijf Ekompany richt zich met zijn 
gecontroleerd vrijkomende meststoffen (CRF) op 
duurzame gewasvoedingsstoffen. Het bedrijf heeft 
een gepatenteerd coatingproces ontwikkeld dat 
naar eigen zeggen schoon en veilig is en energie-
efficiënter en voordeliger dan andere methodes. 
‘De laatste tijd is er veel aandacht voor kostenre-

ductie’, vertelt Ad Crommentuijn van Ekompany. ‘Je 
ziet dat er vaak wordt teruggegrepen op traditio-
nele meststoffen. Met gecontroleerd vrijkomende 
meststoffen ontstaat minder uitspoeling en minder 
pieken in de groei, waardoor je een mooie gelijk-
matige en weerbare mat krijgt.’
Deze aanpak heeft volgens Crommentuijn naast 
kostenbesparing ook minder belasting voor het 
milieu tot gevolg. ‘Door de lange werkingstijd hoef 
je namelijk minder vaak te bemesten. Ook in ons 
productieproces houden we rekening de kosten 
en het milieu. Zo komt er bij het productieproces 
relatief weinig CO₂ vrij en werken we met een klein 
aantal mensen.’ 

Maatwerk
Ekompany werkte eerder al samen met 
CropSolutions, waar ook De Samenwerking deel 
van uitmaakte. De Samenwerking vormt een 
interessante partner, omdat het bedrijf zich met 
Hut bewust ontwikkelt in de openbaar groen- en 

sportsector. ‘Daarin willen wij ons de komende 
tijd verder profileren’, aldus Crommentuijn. De 
Samenwerking werkt op dit moment met vier 
producten van Ekompany, maar Ekompany heeft 
veel meer producten in zijn aanbod. Volgens 
Crommentuijn valt er veel winst te behalen door 
de juiste wisselwerking tussen producten en 
adviseur. ‘Soms wordt een product als het ware 
ontworpen achter de tekentafel en vervolgens de 
markt in gestuurd. Wij willen dat anders aanpak-
ken; we gaan met partners de dialoog aan om 
een optimale bemestingsstrategie op te stellen en 
daarvoor het juiste product te bieden. Ik denk dat 
deze aanpak beter aansluit op de groeiende kennis 
van greenkeepers en sportveldbeheerders.’

Ekompany en De Samenwerking 
betreden de sportsector
Duurzame ‘Ekote’ helpt De Samenwerking bij uitbreiding werkgebied 

Marco Hut was jarenlang werkzaam als greenkeeper, totdat hij in 2006 de overstap maakte naar een adviserende en verkooprol. Na enkele jaren kwam 

hij terecht bij De Samenwerking, waar hij als adviseur sport  & openbaar groen onder andere werkt met Ekote, een product van de Nederlandse 

producent Ekompany.  

Auteur: Kelly Kuenen

ADVERTORIAL

Marco Hut Ad Crommentuijn

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5269



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

SBA
 Aanleg en onderhoud
van golfbanen

* voorheen Mourik Golf & Groen

SBA Golf & Groen B.V.     Tel: +(31) 46 411 3480   www.sbagolfengroen.com

Met hoogwaardige gecontroleerd vrijkomende meststoffen, zoals Osmocote®, Sierrablen®, Sportsmaster en Agroblen®, en water-

oplosbare meststoffen, zoals Peters en Agroleaf Power, speelt ICL Specialty Fertilizers een leidende rol in de sierteelt, Openbaar groen, 

Golf en Sport en gespecialiseerde vollegrondsteelten (groenten en fruit) door het leveren van kwalitatieve en innovatieve producten. 

ICL Specialty Fertilizers heeft wereldwijd meer dan 900 mensen in dienst. Met een sterk team van meer dan 200 mensen in het veld, 

die nauw in contact staan met onze distributiepartners, telers en eindgebruikers, heeft ICL Specialty Fertilizers een unieke positie. 

ICL Specialty Fertilizers is onderdeel van de ICL Group. 

Voor ons hoofdkantoor in Waardenburg bestaat een vacature voor: 

Deze functie is zowel technisch als commercieel gerelateerd en wij 
zoeken hiervoor een enthousiaste teamplayer die samen de schou-
ders onder de verkoopdoelstellingen wil zetten. 

Meer weten? 
De profielschets van deze vacature en wat we je kunnen bieden, 
vind je op de websites van de Greenkeeper en Fieldmanager.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met 
dhr. John Feyaerts, Country Sales Manager: 
T. 06 53 43 12 52 / E. john.feyaerts@everris.com.

Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatiebrief, voorzien van CV, 
vóór 30 juni richten aan: Ellen Arendonk, Human Resources 
Coördinator: ellen.arendonk@everris.com. Voor meer informatie 
over ICL Specialty Fertilizers, ga naar www.icl-sf.com /of 
www.icl-group.com. 

Segment Sales Coördinator T&A
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De NAK is de Nederlandse Algemene 
Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van 
landbouwgewassen. Deze keuring is een wettelijke 
taak en wordt vervuld in opdracht en onder toe-
zicht van de minister van Economische Zaken (EZ).
Bij de NAK werken gespecialiseerde keurmeesters, 
die tijdens het seizoen alle keuringen uitvoeren die 
bijdragen aan de hoogwaardige kwaliteit van het 
Nederlandse (export)product. 

Binnen de EU mag alleen goedgekeurd en gecer-
tificeerd zaaizaad in het verkeer worden gebracht. 
Voor goedkeuring moet het zaad voldoen aan de 
gestelde eisen. Jaarlijks wordt zo'n 21.000 hectare 
graszaad, granen en overige gewassen gekeurd.

De NAK ziet erop toe dat het teeltmateriaal aan 
de gestelde eisen voldoet. Bij de veldkeuring wor-
den de gewassen op rasechtheid, raszuiverheid, 
onkruiden en vermenging beoordeeld. De zaai-
zaadanalyse geeft informatie over de kiemkracht, 
de zuiverheid, het vochtgehalte en de gezondheid 
van het zaaizaad.
Een deel van de bedrijven voert de kwaliteits-
vaststelling van het zaaizaad zelf uit (erkende 
bedrijven). De NAK controleert het werk van deze 
bedrijven door middel van controlemonsters, con-
trolekeuringen en deskundigheidsbeoordelingen.

Partijen zaaizaad die voldoen aan alle gestelde 
normen, worden door de NAK gecertificeerd. 
Elke verpakkingseenheid wordt voorzien van een 
NAK-certificaat. De NAK voert dit werk uit volgens 
de specificaties van de opdrachtgever of volgens 
internationaal erkende voorschriften, zoals die van 
de ISTA.

Maar wat staat er allemaal op een label?
NAK-NEDERLAND = het keuringsstation dat toe-
zicht houdt in het land waar het zaad de zak in is 
gegaan.
ZAADMENGSEL = in dit geval een mengsel van 
soorten of rassen; kan ook enkelvoudig zijn.
B219 = deponeringsnummer; bij dit nummer 
hoort een samenstelling die bij de NAK bekend 
is en die in de zak moet zitten. Meestal zit er een 
samenstellingssticker op de zak; deze moet over-
eenkomen met wat bij de NAK is opgegeven.
Voor = het gebruiksdoel van het mengsel, in dit 
geval SPORTVELDEN. Hier kan ook vermeld staan: 
BERMEN, GAZON of GOLFBANEN.
Partijnr. = uniek partijnummer, waarmee alle 
gegevens van de gebruikte rassen terug te herlei-
den zijn. 
Sluiting = maand waarin het zaad in de zak is 
gegaan; vanaf deze datum is de kiemkracht nog 
minimaal een jaar gegarandeerd.

EG Systeem = keuringssysteem volgens hetwelk 
de keuring heeft plaatsgevonden.
Model 6 = kleur en vorm van het label
482.185.767 = uniek nummer van het label. Elk 
label heeft een ander nummer; dit om fraude te 
voorkomen.
15 kg = inhoud van de zak, ofwel: voor hoeveel kg 
dit label gemaakt is.

Dit kwaliteitssysteem garandeert dat graszaad 
een eerlijk en betrouwbaar product is en dat de 
herkomst van partijen te traceren is tot aan de 
akkerbouwer die het zaad heeft geproduceerd. Het 
NAK-label is hiervan het bewijs.

Graszaad is 
een eerlijk 
product!

Graszaad is een natuurlijk product. Het wordt geproduceerd door met name akkerbouwers, die basiszaad ontvangen en dit zaaien, om hiervan vervol-

gens zaaizaad te oogsten dat geschikt is voor de verkoop. De meeste grassoorten hebben een koude periode nodig om tot aarvorming te komen. In 

de aren zit het zaaizaad dat wordt geoogst als het rijp is. Omdat het in de natuur wordt geproduceerd, waarbij de omstandigheden wisselend kunnen 

zijn en ook het weer van invloed is op de opbrengst en kwaliteit, is het belangrijk dat de kwaliteit die geleverd wordt in de markt voldoet aan minimale 

kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen zijn vastgesteld in de NAK-reglementen en de NAK ziet erop toe dat ze worden nageleefd.

Auteur: Jan van den Boom, Barenbrug Holland BV, namens Plantum

NAK Systeem Kwaliteitsborging

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5270 
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De Peelse Golf, onderdeel van het recreatiegebied 
De Schatberg, is een parkachtige 18 holesgolfbaan 
met driving range en een 5 holesoefenbaan, die 
in 1995 in gebruik werd genomen. Het is een vrij 
open baan met bosjes, boomgroepen en veel 
waterpartijen, met een totale oppervlakte van 55 
hectare. Kenmerkend voor de ligging van de baan 
ten opzichte van het grondwater enerzijds, en de 
lange waterkant langs de ontworpen en gerea-
liseerde vijverpartijen anderzijds, is de spontane 
en sterke ontwikkeling van struweel, heesters en 
waterplanten langs de oevers. Deze beplanting, 
struwelen en waterplanten moeten natuurlijk wel 
in toom worden gehouden, omdat zij anders al 
snel niet meer passen in de oorspronkelijke opzet 
van de baan, die uitgaat van vijf landschapstypen, 
goed zichtbare vijverpartijen en eikenlanen die de 
kamers met elkaar verbinden. 
‘Voorheen was het hier natuurlijk allemaal agra-
risch gebied’, vertelt baancommissaris Henk 
Opsteegh, terwijl we op het grote zonnige terras 
van het clubhuis lekker aan de koffie zitten. Hij is 

al lid vanaf de oprichting van de club in 1991 en 
sinds 2014 dus ook baancommissaris. ‘Ik heb als 
voormalig bankdirecteur dan wel geen scholing 
gehad in groenbeheer en dergelijke, maar nadat ik 
de bank in 2001 vaarwel had gezegd, heb ik bijna 
tien jaar lang als vrijwilliger gewerkt bij een orga-
nisatie die zich met natuur- en plattelandsontwik-
keling bezighield. Dus ben ik er toch veel over te 
weten gekomen.’

3500 gulden
De Peelse Golf was niet altijd hier gelokaliseerd. 
De eerste jaren werd er golf gespeeld op een 
9 holesbaan in Arcen en heette de club nog 
Golfvereniging De Maasduinen. Door fondsenwer-
ving en vooral doordat huisarts Huub Schönberger 
de kar ging trekken, kon echter een eigen baan in 
de omgeving worden gerealiseerd. Toen de club 
in 1995 naar Sevenum verhuisde en een 18 holes-
baan kreeg, werd de naam veranderd in De Peelse 
Golf.
‘We wilden al meteen een ledenbaan zijn’, vertelt 

Opsteegh enthousiast. ‘De helft van de aanleg 
moest gefinancierd worden, de andere helft zou 
door de leden bij elkaar gebracht moeten worden. 
Per lid betekende dit toen een bijdrage van 3500 
gulden. Om de baan gerealiseerd te krijgen, moest 
het ledenaantal groeien naar 850. Maar op een 
gegeven moment stopte die groei even, wat leidde 
tot de oprichting van de Vrienden van de Peelse 
Golf. Dit waren mensen die meer aandelen koch-
ten, waardoor de golfbaan toch gerealiseerd kon 
worden, hoewel het aantal van 850 leden nog niet 
gehaald was. Maar toen de baan er eenmaal lag, 
begon de belangstelling enorm toe te nemen en 
groeide het ledenaantal naar 850. Vrienden van de 
golfclub verkochten hun certificaten weer aan deze 
nieuwe leden.’

Vijf verschillende golfkamers
Ook De Peelse Golf is ontworpen door architect 
Alan Rijks en van de 55 hectare bestaat bijna 6 
hectare uit water. Op veel holes komt dit water 
in het spel. Bij de aanleg van deze golfbaan hield 

Wat voor soort golfbaan is 
dit over vijfentwintig jaar?

Golfclub De Peelse Golf in Evertsoord-Sevenum bestaat alweer een kwart eeuw en tekende onlangs voor vijf jaar bij met SBA. Wat zijn de plannen voor 

de volgende vijfentwintig jaar? ‘Bloemen waar dat passend is vind ik prima, maar we moeten nu niet ineens viooltjes in onze ruigtekamer tegenkomen’, 

vindt baancommissaris Henk Opsteegh.

Auteur: Sylvia de Witt
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INTERVIEW

Rijks goed voor ogen dat deze moest passen in het 
landschap van het Noord-Limburgse en Brabantse 
peelgebied. Het was de bedoeling om door een 
uitgekiend natuurbeheer de nog aanwezige 
natuurwaarden te behouden en te versterken, en 
waar mogelijk bouwstenen van het verdwenen 
landschap – heide, reliëf, broekbos, meanderende 
beek en beekdal – ook evenwichtig in de terreinen 
van De Peelse Golf te behouden of terug te bren-
gen. De architect wist het landschapstype van de 
Peel dan ook mooi te integreren in de baan, die 
verdeeld is in vijf golfkamers, allemaal met een ver-

schillend karakter. Onderling worden ze geschei-
den door een dubbele rij eikenbomen, die vanaf 
het terras goed zichtbaar zijn. 
Opsteegh: ‘Dit soort eikenlanen kom je hier in de 
buurt van Evertsoort ook tegen; dat is hier heel 
mooi teruggebracht, net als de landschapstypen 
in de vijf golfkamers. Zo hebben we de boskamer: 
holes 1 en 6, omgeven door in totaal 3 hectare bos; 
de waterkamer: holes 6, 7 en 8, met een waterpartij 
van 4,3 hectare; de heidekamer: open gebied met 

struiken, heide en zandbunkers tegen een hoger 
liggende green met naaldboomaccenten; de 
moeraskamer, bedoeld om natte flora een kans te 
geven; en de ruigtekamer, met het beekdal en het 
naastgelegen broekbos langs hole 13.’ 

Een grote boerderij
Nu, vijfentwintig jaar later, stellen de leden zichzelf 
de vraag: hoe kunnen we bij de oorspronkelijke 
opzet blijven terugkomen? Daarvoor zijn partijen 
nodig die je daarbij helpen; Opsteegh vindt wat 
dat betreft de hoofdgreenkeeper toch wel de 
belangrijkste partij. ‘Onze hoofdgreenkeeper Hans 
Hilhorst was vanaf dag één hier op de baan, dus 
hij heeft gezien hoe deze werd aangelegd en weet 
wat de architect voor ogen had. Ook heeft hij alle 
verdere ontwikkelingen meegemaakt. De baan is 
aangelegd door Heijmans, die de eerste jaren ook 
het onderhoud heeft verzorgd. De golfactiviteiten 
zijn bij De Enk terechtgekomen; in 2010 is door 
mijn voorgangers voor SBA Golf & Groen, aanvan-
kelijk Mourik, gekozen. Deze bedrijven hebben 
goed werk verricht en SBA doet dat nog steeds, 
maar de kern van het verhaal is voor mij toch de 
hoofdgreenkeeper. Ik zei tegen hem: “Hans, ik zie 
het zo. Die 55 hectare zie ik als een groep van 850 
mensen, die samen een grote boerderij hebben 
met 55 hectare land eromheen. Die hebben niet 
allemaal verstand van boeren. Maar jij bent degene 
die hier boer is en die weet wanneer er gezaaid, 
gemaaid en geoogst moet worden; jij bent degene 
die hier een mooie omgeving moet creëren en 
behouden voor degenen die hier een spelletje 
golf willen komen spelen. Dat is jouw pakkie-an.” 

‘Na vijfentwintig jaar 

vragen we ons af 

hoe we bij de 

oorspronkelijke opzet 

kunnen blijven 

terugkomen’

Baancommissaris Henk Opsteegh
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Maar uiteraard kan de hoofdgreenkeeper zijn werk 
alleen goed doen als SBA zorgt voor de juiste voor-
waarden, zoals op en top machinebeheer, goed 
personeelsbeleid en het ter beschikking stellen 
van de geschikte middelen. In deze vijfentwintig 
jaar zijn er continu verbeteringen doorgevoerd. In 
al die jaren groeit er natuurlijk enorm veel. De fair-
way is breder geworden doordat er weer bomen 
gekapt zijn en de afslagplaats voor het water is drie 
jaar geleden nog helemaal opnieuw aangelegd.’

Familiegolf of op een andere manier aantrek-
kelijk worden
Het zonnetje schijnt, we nemen opnieuw wat te 
drinken en het groene gras, waarop ik hier en daar 
wat ganzen zie lopen, lonkt. 
‘Tja, die ganzen’, zegt Opsteegh. ‘Dat lijkt leuk, 
maar vorig jaar hadden we er enorm veel last van. 
We dachten: wat moeten we toch met al die gan-

zen? Ons werd aangeraden om ze te verjagen met 
een zogeheten agrilaser, want die zou diervriende-
lijk zijn. De ganzen gingen inderdaad een bepaalde 
richting op, naar de Peel, maar de volgende dag 
tegen een uur of elf ’s ochtends zaten ze gewoon 
weer hier. Maar op een gegeven moment zijn ze 
toch vertrokken en nu hebben we er nog maar een 
paar.’

De Peelse Golf bestaat inmiddels vijfentwintig 
jaar. Waar gaat deze baan de komende vijfentwin-
tig jaar naartoe? Zijn er grote veranderingen op 
komst?
‘Goede vraag, want daar zitten we nu middenin. 
Daarom is het erg belangrijk om goed vast te 
leggen welke kant we opgaan met deze baan. 
We worden allemaal ouder en we zijn over het 
algemeen toch een seniorenbaan. Er zijn natuur-
lijk ook wel jonge mensen, maar als je naar het 
ledenbestand kijkt, zijn het overwegend senioren. 
Moeten we bijvoorbeeld iets van familiegolf gaan 
invoeren, of op een andere manier aantrekkelijk 
worden? Dan is de volgende vraag: hoe moet onze 
baan er dan uitzien? Samen met Guido Hamelink 
van NL Adviseurs, die hier ook de certificering voor 
het GEO begeleidde, gaan we het beheersplan 
updaten en digitaliseren. We hebben binnen de 
club een commissie gehad met de mooie naam 
Quo Vadis; die heeft veel energie gestopt in het 
analyseren van ontwikkelingen in onze regio op 
het gebied van golf en de mogelijkheden voor 
onze baan. Sommige leden neigen naar meer 
kleur, meer bloemen; anderen zeggen: dat kom je 
in de Peel niet tegen, dus dat moeten we weglaten. 
Ik zit daar wat tussenin. Meer bloemen waar dat 

passend is vind ik prima, maar we moeten nu niet 
ineens viooltjes in onze ruigtekamer tegenkomen.’

Betrouwbare partner
Hoe de plannen ook mogen uitpakken, het con-
tract met SBA Golf & Groen is weer voor vijf jaar 
verlengd. 
Opsteegh: ‘SBA is voor mij echt een betrouwbare 
en transparante partner. Als hier nu iets aan de 
hand zou zijn, hoef ik maar te bellen en dan weet 
ik zeker dat er meteen naar een oplossing wordt 
gezocht. Dat is ook altijd de basis geweest in mijn 
werkzame leven. Als je in de bankwereld geen ver-
trouwen hebt – dat is de laatste jaren wel voldoen-
de bewezen – dan kun je het schudden; dan helpt 
geen contract of overeenkomst. Toen vorig jaar 
de verlenging werd getekend, zei directeur Pierre 
Janssen: als we het contract hebben getekend, 
moeten we het gewoon in de kast kunnen leggen.’                  
Janssen: ‘Ja, zo is het inderdaad gegaan. De afgelo-
pen jaren hebben wij gewoon het reguliere onder-
houd verzorgd en ook bepaalde gedeeltes gereno-
veerd. Zo hebben we ook nieuwe tees aangelegd. 
Nu ligt er een plan van de baancommissie en de 
architect om de vijf kamers weer in de oorspronke-
lijke staat terug te brengen, dus gaan we daarmee 
aan de slag. We werken hier met een onbemande 
fairwaymaaier. Dat scheelt niet alleen mankracht, 
maar je kunt ook de kwaliteit verleggen, omdat 
het personeel op deze manier meer aandacht kan 
geven aan andere aspecten.’ 
Hoe het ook zij, de leden van De Peelse Golf heb-
ben er alle vertrouwen in dat er met SBA sprake zal 
zijn van een zorgvuldig, duurzaam en evenwichtig 
totaalbeheer.

‘De kern van het verhaal is 

voor mij toch de 

greenkeeper’

INTERVIEW
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Iedereen begeeft zich wel eens in de zon zonder 
zich vooraf te hebben ingesmeerd met een zon-
nebrandmiddel. Meestal blijft dat zonder directe 
gevolgen. Goed, de huid kan wat branderig aan-
voelen, maar de volgende dag is dat vervelende 
gevoel meestal wel verdwenen. Toch is het verstan-
dig je tijdig en voldoende in te smeren met zonne-
brandcrème. Daarmee kun je huidschade en zelfs 
huidkanker voorkomen. Hoe dat werkt? Daarvoor 
is het nodig uit te leggen hoe de zon schade in de 
huid veroorzaakt. 

Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort 
in Nederland en het aantal mensen met huid-
kanker blijft maar toenemen, in een steeds hoger 
tempo. Vroeger was huidkanker echt iets voor 
oude mensen en voor mannen die altijd in de bui-
tenlucht werkten. Maar nu zien huidartsen steeds 
jongere patiënten. We hebben meer (vrije) tijd om 
naar buiten te gaan, gaan vaker op zonvakantie en 

maken meer gebruik van de zonnebank. Liefst 50% 
van de Nederlandse vrouwen ligt regelmatig op de 
zonnebank. De zon, maar ook de zonnebank, geeft 
ons niet alleen warmte, maar ook onzichtbare, 
schadelijke uv-straling. Die veroorzaakt schade aan 
de huid, die weer leidt tot veroudering van ons 
vel. We krijgen rimpels, maar ook de kans op huid-
kanker neemt toe. Huidkanker komt vooral voor 
bij mensen met een blanke huid en het vaakst bij 
mensen die gemakkelijk verbranden in de zon en 
nauwelijks bruin worden, zoals mensen met rood 
haar en sproeten. Mensen die geneesmiddelen 
gebruiken die de afweer onderdrukken, lopen een 
extra verhoogd risico.

Huidcellen die eenmaal zonneschade hebben 
opgelopen, die dus te veel uv-straling hebben 
gehad, ontwikkelen zich makkelijk tot een huid-
kankerplekje. Tegenwoordig hebben mensen met 
huidkanker vaker dan vroeger meer plekjes. Ook 

keert de kanker vaak terug. Dat betekent dat je, 
eenmaal behandeld voor huidkanker, continu 
onder controle moet blijven. Huidkanker zal dus 
voor steeds meer mensen een chronische ziekte 
worden. Het aantal mensen met huidkanker is op 
dit moment net zo groot als het aantal mensen 
met alle andere soorten kanker bij elkaar. Het zal 
duidelijk zijn dat mensen die veel in de buiten-
lucht werken een extra groot risico hebben op het 
krijgen van huidkanker. Voor hen is het dus extra 
belangrijk zonnebrandcrème te gebruiken. Die 
voorkomt immers voor een groot deel dat de scha-
delijke uv-straling de huid kan binnendringen.
Er zijn verschillende soorten huidkanker, met ver-
schillende verschijningsvormen, en die verschillen-
de soorten kennen weer diverse subtypes. Het eer-
ste grote onderscheid dat wordt gemaakt, is tussen 
de melanoma- en de niet-melanoma-vormen van 
huidkanker. De niet-melanoma-vormen komen het 
meest voor (90%) en zijn onder te verdelen in het 

Wie in de groene sector werkt, doet dat veelal in de buitenlucht. Heerlijk! Vooral in de zonnige maanden die hopelijk voor ons liggen. Er ligt echter een 

gevaar op de loer: huidkanker. Maar hoe groot zijn de risico’s dan en wat kun je doen om ze te verkleinen?

Auteur: Dr. M.J.P. Gerritsen, dermatoloog, Radboudumc

Huidkanker: voorkomen 
is beter dan genezen
Een veelgemaakte fout is dat mensen denken dat ze niet verbranden tijdens het 
sporten buiten
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basaalcelcarcinoom en het plaveiselcelcarcinoom, 
en de daarbij behorende voorstadia, zoals actini-
sche keratosen.

Het basaalcelcarcinoom is goed behandelbaar en 
ook het plaveiselcelcarcinoom valt redelijk onder 
controle te houden. Het is natuurlijk wel verve-
lend als je vaker geopereerd moet worden voor 
huidkanker, zeker als het je gezicht aantast. Een 
melanoom is gevaarlijker. Hoewel die vorm van 
huidkanker het minst voorkomt, overlijden daar in 
Nederland jaarlijks ruim achthonderd mensen aan. 
Ook al denken we vaak: o, dat overkomt mij 
niet, het is toch belangrijk om altijd alert te zijn. 
Misschien denk je dat de zon geen kwaad kan 
wanneer je nooit zonnebaadt. Dat je tijdens het 
sporten buiten of tijdens het tuinieren niet zult 
verbranden. Maar het is natuurlijk dezelfde zon…. 
Het risico blijft even groot. De delen van je lichaam 
die aan de zon worden blootgesteld, lopen een 
even groot risico.

De belangrijkste tip om huidkanker te voorkomen, 
is om blootstelling aan zonlicht te beperken. 
Voorkom verbranding! Verbranding is een signaal 
dat de huid veel meer uv-straling heeft gekregen 
dan zij kan verdragen. De gevaarlijkste periode om 
in de zon te verblijven is tussen 11 uur ’s morgens 

en 3 uur ’s middags, wanneer de zonkracht op zijn 
sterkst is. Mocht je toch de hele dag buiten aan het 
werk zijn, neem dan regelmatig een pauze. Gebruik 
bijvoorbeeld je lunch binnen of in de schaduw. Dit 
soort pauzes geven de huid even rust.
We moeten natuurlijk wel kunnen genieten van 
de buitenlucht en de zon, ook in de vrije tijd. 
Bovendien stimuleert de zon de aanmaak van vita-
mine D, die we nodig hebben voor de vorming van 
sterke botten en voor een goede weerstand. Maar 
zorg dan dus voor adequate zonbescherming met 
zonnebrandcrèmes of draag goed dekkende kle-
ding. Wetenschappelijk is aangetoond dat crèmes 
met een goede beschermingsfactor (30 of hoger) 
de kans op huidkanker veel kleiner maken en de 
aanmaak van vitamine D niet belemmeren. Dat wil 
dus niet zeggen dat je onbeperkt kunt zonneba-
den zolang je je maar insmeert. Dan verklein je het 
effect van de crèmes weer.
En ben je kaal? Draag dan altijd een hoed of een 
pet. De huid op de schedel is dun en verbrandt 
gemakkelijk.

Extra schade ontstaat door het gebruik van de zon-
nebank. Die is trouwens niet veiliger dan zonlicht 
en geeft geen bescherming tegen verbranden als 
je daarna gaat zonnebaden, al wordt dat vaak wel 
beweerd. Zonnebankgebruik wordt door huidart-

Extra schade ontstaat door 

het gebruik van de 

zonnebank

Zonneschade met actinische keratosen op een kalend hoofd.
Een melanoom is vaak een asymmetrische moedervlekachti-
ge plek, is onregelmatig begrensd, laat vaak meerdere kleuren 
zien en is meestal groter dan 6 mm.

WAAr kun jE OP lEttEn? 
Het is verstandig jezelf of je partner regelma-
tig van top tot teen op plekjes te controleren. 
Let dan vooral op plekjes die je niet goed 
thuis kunt brengen. Als die gaan groeien 
of er anders uitzien dan andere plekjes die 
je hebt, dan moet je alert zijn. Wondjes die 
niet willen genezen, kunnen ook huidkanker 
zijn. Huidkanker kan in principe overal op de 
huid voorkomen, zelfs onder de nagels, maar 
ontstaat vooral op de huid die aan zonlicht 
worden blootgesteld. 
Bij moedervlekken is het goed om te letten 
op veranderingen in grootte, vorm, kleur, 
jeuk of pijn, korstjes, bloeden of wanneer een 
moedervlek er ontstoken uitziet. Zeker als 
een moedervlek vele kleuren heeft, is deze 
verdacht.

Aangeraden wordt om bij het beoordelen van  
moedervlekken gebruiken te maken van de 
ABCD-regel:
Asymmetrie: ongelijkmatige toename in 
grootte en/of dikte van de moedervlek.
Border: de rand wordt op een of meer 
plekken onregelmatig.
Colour: de kleur van de moedervlek wordt 
heel donker, of toont allerlei kleuren door 
elkaar.
Diameter: de moedervlek is groter dan 6 mm 
in doorsnede.

Ga naar je huisarts als je een van deze ken-
merken ontdekt. Het is misschien nogal 
wat om al je moedervlekken in de gaten te 
houden, maar zo wordt huidkanker op tijd 
ontdekt en is een goede behandeling bijna 
altijd mogelijk.

ACHTERGROND
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sen dan ook streng afgeraden.
En dan nog iets om in je oren te knopen: alle 
uv-schade aan de huid wordt bij elkaar opgeteld 
en door de huid onthouden. Bij roken worden je 
longen weer schoner als je een aantal jaren niet 
gerookt hebt, maar bij de huid is dat helaas niet zo. 
Voorkomen is beter dan genezen.
Het onderwerp huidkanker wordt in de vakpers 
regelmatig besproken. Dit heeft geresulteerd in 

een zeer interessante discussie onder werkge-
vers die zich verantwoordelijk voelen voor hun 
werknemers en hen daarom voorzien van zonne-
brandmiddelen. Ook andere maatregelen worden 
getroffen, zoals verstrekking van petten met brede 
randen en voldoende drinkwater. Maar, zo zeggen 
de werkgevers, het blijven verschaffen van al deze 
middelen is een kostbare aangelegenheid. Het is 
uiteindelijk ook de eigen verantwoordelijkheid om 

een zonnebrandmiddel daadwerkelijk te gebruiken 
en speciale petten te dragen. Werknemers kunnen 
hiertoe moeilijk worden gedwongen.
Het blijft ook de taak van de werkgever om per-
soneel dat vaak lange tijd buiten aan het werk is, 
te beschermen. Hoewel mensen met een lichte 
huid het meest kwetsbaar zijn, moet aan iedereen 
worden gedacht. Het is belangrijk dat tijdens cur-
sussen en trainingen met betrekking tot gezond-
heid en veiligheid aandacht wordt besteed aan het 
veilig werken in de zon. Werknemers moeten goed 
op de hoogte worden gesteld van de gevaren en 
dienen te worden geïnformeerd over welke sim-
pele maatregelen de risico’s op huidkanker kunnen 
verkleinen.
Belangrijk is echter ook om werknemers toe te 
staan geregeld pauzes te nemen om zich even uit 
de zon te kunnen terugtrekken. Zorg ervoor dat ze 
binnen kunnen lunchen of bied hun een plek aan 
in de schaduw. Ook moet er voldoende vers water 
voorhanden zijn om uitdroging te voorkomen.
Met deze maatregelen houd je je werknemers 
gezond en verklein je de kans op huidkanker.

Een plaveiselcelcarcinoom ziet er vaak uit als een huidkleurig of lichtrood bultje, vaak met een ruw aanvoelend oppervlak. 
Het kan overal op het lichaam voorkomen. Er bestaat echter een voorkeur voor de schedelhuid, de oren, het gezicht, de 
lippen, de onderarmen, de handruggen en de benen.

Dr. M.J.P. (Rianne) Gerritsen is als dermatoloog 
werkzaam in het Radboudumc. Haar 
aandachtsgebieden zijn Huidkanker en 
Onderwijs. Daarnaast is zij voorzitter van de 
Keten Huidtumoren in het Radboudumc en 
doet zij onderzoek op het gebied van 
behandeling van huidkanker en nieuwe 
diagnostische technieken.

ACHTERGROND

Een basaalcelcarcinoom kan er soms uitzien als een eczeemplekje dat niet wil genezen en langzaam groeit. Soms is het 
een glanzend rozig of rood bultje dat maar blijft groeien en asymmetrisch wordt. Basaalcelcarcinomen kunnen op het hele 
lichaam voorkomen, maar eigenlijk nooit op de handen.
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Barenbrug Golfdag: volle 
bak, maar vooral lekker 
golfen
Op 8 juni werd op rijk van nijmegen de 27e editie van de Barenbrug golfdag gehouden. na presentaties van onder andere jolanda Vonder over Pro turf 

Care( Zie artikel elders in dit blad), Arno Harmsen over zijn nieuwe sensor en niels Dokkma over de rol die de nGF zichzelf toedicht was het tijd voor het 

belangrijkste onderdeel van de dag: lekker golfen. De Barenbrug trophy werd gewonnen door r van Hoof van De Enk, de redexim Cup door kris van 

Ingelgem en de Prograss Clinic door r. Enthoven van AFC Ajax. 
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Een paar jaar geleden werd Scotts Professional 
overgenomen door de Israëlische chemiegigant 
ICL en kreeg het een nieuwe naam: Everris. Met 
die overname startte een proces om beide bedrij-
ven in elkaar op te laten gaan. Anno 2015 neemt 
Everris een nieuwe stap door opnieuw van naam te 
veranderen. Dit keer gaat het bedrijf verder onder 
de noemer ICL Specialty Fertilizers. ICL Specialty 
Fertilizers heeft inmiddels tientallen jaren ervaring 
als producent van gespecialiseerde meststoffen. 
Het bedrijf werkt met professionele agronomen 
en een grote keten van distributeurs wereldwijd 
en werkt met drie hoofdsegmenten: Sierteelt, 

Vollegrondsteelt en Sportvelden, golfbanen, 
Parken & Tuinen. De integratie van Everris in ICL 
zou onder andere zorgen voor een sterk, goed op 
elkaar ingespeeld team van vooraanstaande pro-
fessionals en een nog betere service aan kwekers, 
greenkeepers en sportveldbeheerders.
ICL Specialty Fertilizers heeft zowel in de labora-
toria als in het veld haar onderzoekscapaciteiten 
uitgebreid. Het wil de onderzoeks- en productont-
wikkelingstijd voor de kerntechnologieën, zoals 
oplosbare gecontroleerd vrijkomende meststoffen, 
verkorten. Daarnaast is het gestart met het ontwik-
kelen van nieuwe technieken voor nutriëntenef-
ficiëntie en groeiversnellers. Door de middelen 
en ‘knowhow’ van verschillende ondernemingen 
samen te voegen, kunnen naar eigen zeggen nieu-
we producten en technieken  gerealiseerd worden 
die zorgen voor groenere, sterkere en gezondere 
grassen, planten en gewassen.

Volgens John Feyaerts, Country Manager Benelux, 
is de overgang van Everris naar ICL een logisch 
gevolg van de strategie ‘Een bedrijf, een naam’, 
waarbij Everris samen met drie andere ICL-
meststofbedrijven de drijvende kracht wordt 
achter de Specialty Fertilizers-groep van ICL. 
‘Betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid, 
samen met toegevoegde waarde voor de gebrui-
ker zijn de enige argumenten om producten op 
de markt te brengen en te blijven innoveren’, aldus 
Feyaerts. De samenwerking tussen Everris, Fuentes, 
Nu3, Novapeak en F&C zou voor de afnemer de 
nodige voordelen opleveren, zoals een groter 

productassortiment, meer nadruk op innovatie en 
productontwikkeling en een verdere integratie en 
optimalisatie van de activiteiten en 
toeleveringsketen. 

Feyaerts erkent dat het even wennen zal zijn aan 
een nieuwe naam. ‘Maar we zijn ervan overtuigd 
dat, ondanks dit korte intermezzo als Everris, de 
nieuwe naam ICL Specialty Fertilizers snel een 
begrip kan worden in de wereld van de speciale 
meststoffen. Speciale meststoffen zullen in de 
komende jaren meer aan belang gaan winnen, 
gezien de groeiende belangstelling voor duurzame 
en efficiënte landbouw.’ 
De oude namen op de productverpakkingen en in 
marketing en communicatie worden in de loop van 
2015 stap voor stap vervangen door ICP Specialisty 
Ferilizers.

ICl Groep
ICL is een beursgenoteerd bedrijf met de hoofd-
zetel in Israël, Tel Aviv, waarbij meststoffen ruim 
50% van de omzet uitmaken. Het bedrijf steunt 
vooral op de wereldwijde ontginning van Kalium 
en Fosfaten in eigen beheer. ICL is mondiaal werk-
zaam in drie segmenten: Agro, Food & Industrial 
products. 

De toverbal die 
Scotts, oh nee 
Everris, oh nee 
ICL heet
Everris gaat verder onder naam 
ICL Specialty Fertilizers

je neemt een toverbal. Even zuigen en je hebt een andere kleur. Zo ging het ook met Scotts. In amper vijf jaar is het bedrijf twee van kleur veranderd én 

naam veranderd.  Amper een paar jaar na een eerdere naamsverandering gaat Everris opnieuw verder onder een andere naam: ICl Specialty Fertilizers. 

Een naam waar ook Fuentes, nu3, novapeak en F&C zich onder scharen. 

John Feyaerts

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5281
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In 2021 – over vijf, zes jaar dus – is het tweehonderd jaar geleden dat Old Tom 
Morris geboren werd. Thomas Mitchell Morris wordt gezien als de man die 
greenkeeping als beroep heeft ontwikkeld. Er is echter in tweehonderd jaar 
het nodige veranderd en de komende tien jaar zal er nog veel meer verande-
ren…

Toen ik vorige week naar buiten liep, was het heel koud: nachtvorst, en dat in 
mei! Was dat vroeger ook zo? Ik zou het niet weten; zo oud ben ik nog niet. 
Vroeger vervoerden we onszelf met paard en wagen en kwam de postbode 
zes dagen in de week langs om brieven te brengen. Nu rijden we in elektrische 
auto’s en sturen we elke seconde berichtjes naar elkaar. Ook op het gebied van 
golfbaanonderhoud staat de tijd niet stil. Maaiden we eerder de spelonderde-
len op bepaalde dagen, nu doen we dat indien het gras te lang is. Vrijdag was 
heilig, de drukste dag van de week, alles netjes maken voor het weekend. Nu 
moet het 24/7 weekend zijn. Waar blijft de tijd, hoe snel gaan de ontwikkelin-
gen... Kan ik dat allemaal bijhouden? Heb ik daar wel voor geleerd en heb ik 
voldoende kennis om alle technologieën bij te houden? Er maaien nu al robots 
op fairways en greens; dat had ik vijf jaar geleden niet zien aankomen. Moet ik 
mijn hoofdgreenkeeper-skills laten bijscholen of is dat niet nodig?

Ik denk dat het hier niet bij blijft. Ben ik bang voor de ontwikkelingen? Nee. 
Automatisering is in alle sectoren aan de orde, dus zal in het golfbaanonder-
houd zeker niet achterblijven. Misschien is dit wel een grote kans om met 
mijn kwalitatieve graskennis de ontwikkelingen verder te helpen. Ik sprak een 
greenkeeper die bezig was zich in de diverse technologieën te verdiepen. 
Hij wist dat hij niet kon bepalen wat de toekomst gaat brengen, maar hij wil 
er wel klaar voor wil zijn, want hij wil het mooie vak van greenkeeper niet 
loslaten. Vakkennis zal zeker belangrijk blijven, nu en in de toekomst, met of 
zonder robots.

Arthur Berends

Tussen Old Tom en TomTom Morris 

Moet ik mijn hoofdgreenkeeper-skills laten 

bijscholen of is dat niet nodig?

Misschien is dit wel een grote kans om met 

kwalitatieve graskennis 

de ontwikkelingen verder te helpen

Er is echter in tweehonderd 

jaar het nodige veranderd 

en de komende tien jaar zal 

er nog veel meer veranderen
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Veelgehoorde kritiek vanuit de greenkeeperskant 
is bijvoorbeeld dat de golfer de greenkeeper nogal 
eens ziet als 'de grasmaaier’ die eigenlijk alleen 
maar in de weg staat. Vakblad Greenkeeper is 
benieuwd hoe haar lezers – de greenkeepers dus - 
golfers ervaren, en waar er volgens hen wat te ver-
beteren valt. Een beetje gemeen misschien, want 
de greenkeeper is tenslotte de gastheer van de 

baan, en hij zet zijn expertise in om de golfervaring 
van gast – juist, de golfer - te verbeteren. Voor een 
genuanceerd beeld vroeg vakblad Greenkeeper 
daarom ook de lezers van Golf Weekly naar hun 
mening.

De redactie legde de lezers enkele vragen voor 
om op een ludieke manier in kaart te brengen hoe 

golfers en greenkeepers over elkaar denken, of dit 
beeld overeenkomt met de werkelijkheid en waar 
volgens beide partijen de knelpunten én verbe-
terpunten liggen. Wat blijkt? De greenkeeper is 
behoorlijk kritisch over de golfer. Maar ook de gol-
fer vindt dat er wat te verbeteren valt. Belangrijke 
deler in het geheel: méér en beter communiceren.

Everything golfers and 
greenkeepers should know 
about each other 
(but are afraid to ask)
Een gedeelde voorliefde voor de golfsport, maar tegelijkertijd hier en daar wat wederzijds onbegrip. Als je dus één ding kunt zeggen van golfers en 

greenkeepers, dan is het wel dat zij elkaar enerzijds wél en anderzijds níet begrijpen. Vakblad Greenkeeper bracht in kaart hoe golfers en greenkeepers 

over elkaar denken, en waar de verbeterpunten zitten.

Auteur: Kelly Kuenen
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ENQUÊTE

36% van de golfers denkt 

dat greenkeeper zomerse 

werkweken maken van 

50 uur of meer;

27% van de Nederlandse 

greenkeepers werkt dit 

aantal uren 

HoEVEEl urEN pEr wEEk wErkt dE GrEENkEEpEr 
iN dE zomEr? 

Terrasjesweer of niet, de greenkeeper werkt in de zomer onverstoord door. De 
overgrote meerderheid van de greenkeepers geeft aan in de zomer weken van 
veertig uur of meer te maken. 26% procent werkt zelfs 50 uur of meer. Het beeld 
dat golfers hebben van het aantal werkuren komt aardig overeen. Sterker nog; 
de golfer schat de werkweek van de greenkeeper iets langer in dan deze in 
werkelijkheid is.

op wElkE mANiEr(EN) zou dE 
iNtErActiE VolGENs GolfErs 
moEtEN plAAtsViNdEN?

Vakblad Greenkeeper gaf de greenkeepers de gelegenheid 
om deze vraag te beantwoorden met meerdere opties. 
Precies de helft van de greenkeepers geeft aan op meer dan 
één manier contact te zoeken met de golfer. Het ‘face-to-
face-contact’ blijkt het meest populair. Daarmee zitten de 
greenkeepers aardig op één lijn met de golfers. De meerder-
heid van de golfers zou overigens graag wat meer interactie 
zien. 

  dit zegt de   dit zegt de  dit denkt de golfer:
  Nederlandse greenkeeper: Engelse greenkeeper: 
39 of minder 11%   2%   2%
40-44:  32%   27%   39%
45-49:  32%   35%   23%
50-54:  11%   21%   20%
55-59:  11%   11%   5%
Meer dan 60: 5%   4%   11%

op wElk tijdstip BEGiNt dE GrEENkEEpEr 
mEt wErkEN? 

Het beeld van de greenkeeper als vroege vogel blijkt te kloppen; ruim de helft 
van de ondervraagde greenkeepers begint om 6 uur of vroeger. Het beeld 
dat golfers van de werktijden hebben komt daar aardig mee overeen. Golfers 
schatten de aanvang van de werkdag over het algemeen zelfs iets vroeger in.

is Er GENoEG iNtErActiE is 
tussEN GolfEr EN GrEENkEEpEr?

NEmEN GrEENkEEpErs iN HEt 
AlGEmEEN VoldoENdE iNitiAtiEf 
tot coNtAct?

Dit vinden golfers:

Dit vinden golfers:

Dit vinden golfers:

  dit zegt de   dit zegt de  dit denkt de golfer:
  Nederlandse greenkeeper: Engelse greenkeeper: 
Voor 5:00  3%   3%   0%
5:00  5%   8%   16%
5:30  5%   19%   13%
6:00  42%   37%   45%
6:30  13%   14%   7%
7:00  24%   17%   16%
7:30  7%   2%   2%
Na 7:30  2%   2%   2%

op wElkE mANiEr(EN) 
HEEft dE GrEENkEEpEr 
iNtErActiE mEt dE 
GolfEr?

    Nederlandse greenkeepers kiezen voor:  
Nieuwsbrief   35% van de greenkeepers 
Ledenvergadering- of bijeenkomst 23% van de greenkeepers
Wandelingen op de baan  87% van de greenkeepers
Blogs/social media   18% van de greenkeepers
Anders    19% van de greenkeepers

jA
40%

jA
30%

NEE
60%

NEE
70%

Nieuwsbrief 
   50% van de golfers 
ledenvergadering- of bijeenkomst
   23% van de golfers
wandelingen op de baan 
   64% van de golfers
Blogs/social media 
   21% van de golfers
Anders 
   7% van de golfers
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HoE GoEd zijN GolfErs iN HEt op dE plEk lEGGEN VAN diVots?

  dit zegt de   dit zegt de  dit zegt de golfer:
  Nederlandse greenkeeper: Engelse greenkeeper: 
Heel slecht 18%   4%   0%
Slecht  45%   25%   2%
Gemiddeld 35%   58%   29%
Goed  2%   12%   45%
Heel goed  0%   1%   25%

  dit zegt de   dit zegt de  dit zegt de golfer:
  Nederlandse greenkeeper: Engelse greenkeeper: 
Heel slecht 29%   12%   0%
Slecht  55%   45%   0%
Gemiddeld 16%   39%   9%
Goed  0%   4%   39%
Heel goed  0%   0%   52%

  dit zegt de   dit zegt de  dit zegt de golfer:
  Nederlandse greenkeeper: Engelse greenkeeper: 
Heel slecht 16%   14%   0%
Slecht  39%   42%   2%
Gemiddeld 39%   38%   14%
Goed  5%   6%   39%
Heel goed  2%   0%   45%

  dit zegt de   dit zegt de  dit zegt de golfer:
  Nederlandse greenkeeper: Engelse greenkeeper: 
Altijd  15%   7%   95%
Meestal  73%   78%   5%
Bijna nooit  11%   14%   0%
Nooit   2%   1%   0%

HoE GoEd zijN GolfErs iN HEt rEpArErEN VAN pitcH mArks? 

HoE GoEd zijN GolfErs iN HEt HArkEN VAN dE BuNkErs? 

wAcHtEN GolfErs mEt HEt slAAN VAN dE BAl tot dE GrEENkEEpEr 
dE GrEEN HEEft VErlAtEN?

Als je het aan de 

greenkeepers vraagt, dan 

blinken golfers niet uit in het 

repareren van divots, pitch 

marks en in het harken van 

de bunkers.

de golfers denken daar 

duidelijk anders over

Golfers blijken over het algemeen netjes te wachten

met het slaan van de bal
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ENQUÊTE

   dit vinden    dit vinden golfers:
   Nederlandse greenkeepers: 
Goede drainage  13%    9%
Machineonderhoud  23%    48%
Vervangen van divots 3%    0%
Aandacht voor duurzaamheid 13%    29%
Repareren van pitchmarks 24%    2%
Anders   24%    13%

wElk ElEmENt VAN BAANoNdErHoud ziEN GolfErs 
HEt mEEst oVEr HEt Hoofd? 

GEEft dE GolfEr dE GrEENkEEpEr dE scHuld Als Hij ViNdt dAt dE BAAN NiEt AAN dE VErwAcHtiNGEN 
VoldoEt?

zo NEE, wAt kAN Er GEdAAN wordEN om HEt rEspEct Voor GrEENkEEpErs tE VErGrotEN?

'Hoe beter de deskundigheid van de greenkeepers, hoe beter de golfervaring.

dat mag onderstreept worden'

toNEN GolfErs GENoEG rEspEct Voor GrEENkEEpErs?
Op deze vraag zijn de meningen bij zowel de greenkeepers als de golfers verdeeld. Het beeld tussen 
golfers en greenkeepers komt daarentegen overeen; bij beide partijen beantwoordt de helft deze vraag 
met ‘ja’.

dit vinden Nederlandse greenkeepers: 

dit vinden Nederlandse greenkeepers: 

dit vinden golfers:

dit vinden Engelse golfers greenkeepers: dit vinden golfers:

jA
58%

jA
68%

jA
46%

jA
74%

jA
20%

NEE
42%

NEE
32%

NEE
54%

NEE
26%

NEE
80%

Enkele reacties van greenkeepers:
“Maak vanuit het management duidelijk waarom bepaalde dingen wel of juist 
niet gedaan worden.”

“Zonder greenkeeping geen golf. Hoe beter de deskundigheid van de 
greenkeepers, hoe beter de golfervaring. Dat mag af en toe onderstreept 
worden. Over het algemeen zijn veel mensen zich daar overigens wel bewust 
van.”

“Strengere regels toepassen en bestraffen bij overtredingen zoals bewust 
doorslaan.”

Enkele reacties van golfers:
 “Zorg voor grotere en betere kennis onder de golfers. Neem (nieuwe) leden 
mee de baan op en geef 2 à 3 keer per jaar een soort workshop.”

 “Geef in de nieuwsbrief aan waarom werkzaamheden juist op het gekozen 
tijdstip worden uitgevoerd.”

 “Het beter opleiden van (beginnende) golfers en het geven van meer moge-
lijkheden tot onderlinge communicatie.”



www.greenkeeper.nl36

toNEN GrEENkEEpErs GENoEG rEspEct Voor GolfErs? zo NEE, wAt kAN Er GEdAAN 
wordEN om HEt rEspEct Voor 
GolfErs tE VErGrotEN?

Enkele reacties van golfers:
“Laat greenkeepers verplicht golfen. Ik heb het 
idee dat velen zelf geen golfer zijn en daardoor 
bepaald inzicht en oog voor detail missen voor 
optimaal onderhoud en preparatie van de baan.”

“Als greenkeepers bot met golfers omgaan, dan 
komt dat vaak omdat ze regelmatig slecht en 
minderwaardig behandeld worden. Ik denk dat de 
grootste verandering bij de golfers moet plaats-
vinden.”

“Vaker op- en omkijken, en aangeven dat de green-
keeper de golfer gezien heeft.”

wAt kAN Er GEdAAN wordEN om 
GolfErs mEEr tE lErEN oVEr 
BAANoNdErHoud? 

Op deze vraag kwamen veel antwoorden binnen 
met grofweg één gemeenschappelijke bood-
schappen: méér en beter communiceren. 

Enkele reacties van Nederlandse greenkeepers:
“Constante interactie met leden middels presen-
taties, sociale media en dagelijkse interactie op 
de baan.”

“Voorlichting of lezingen houden over baan-
onderhoud.”

“Nieuwe leden een rondleiding geven in de 
greenkeepers-schuur en uitleg geven over 
verschillende dingen.”

“Ik denk dat wij als greenkeepers ons op leden-
vergaderingen van de club moeten presenteren. 
Dit laat zien dat je er bent en het zorgt voor meer 
respect.”

Enkele reacties van golfers:
“Vergroot het onderlinge contact tussen 
greenkeeper en golfer.”

“Zorg voor voorlichting, bijvoorbeeld via nieuws-
brief of tijdens ledenvergaderingen.”

“Workshops; biedt mensen de kans om eens een 
rondje te maken met de greenkeeper. Laat ze op 
de baan vertellen over hun mooie vak!”

wAt is jE GrootstE frustrAtiE mEt BEtrEkkiNG tot ‘dE ANdEr’?

Eerder bleek dat golfers over het algemeen netjes wachten met het slaan van een bal tot de greenkee-
per de green verlaat. Dat is maar goed ook, want het voortijdig slaan van de bal blijkt een van de groot-
ste greenkeepers-frustraties te zijn. Veel golfers ergeren zich daarentegen aan het feit dat de ronde van 
een greenkeeper niet op de ronde van de golfer wordt afgestemd, waardoor beiden elkaar niet een 
enkele keer, maar heel vaak tegenkomen. Een greep uit de opmerkingen: 

Enkele reacties van Nederlandse greenkeepers:
“De bal slaan op momenten dat dit niet mag.”

“Golfers hebben niet altijd begrip voor de uit te voeren werkzaamheden.”

“Golfers die de kwaliteit van de greens vergelijken met banen die een budget hebben dat vijf maal zo 
hoog is.”

Enkele reacties van golfers: 
“Dat ze de greens maaien in de volgorde van de holes, in plaats van de andere kant op. Daardoor tref je 
de greenkeeper telkens opnieuw.”

“Het niet repareren van pitch marks.”

“Dat ik moet wachten op een greenkeeper, zonder dat ik weet wat hij precies aan het doen is.”

Volgens de golfers

jA
86%

NEE
14%

'Het is frustrerend dat ik 

moet wachten op een 

greenkeeper, 

zonder dat ik weet wat hij 

aan het doen is'



ENQUÊTE

wAt is HEt GEkstE of VrEEmdstE 
dAt jE ‘dE ANdEr’ HEBt ziEN doEN 
of zEGGEN?

Enkele reacties van Nederlandse greenkeepers:
“Dat ze geen paarden hebben op dit knollenveld!”

“Ik zag ooit een golfer de bal slaan met de hengel 
nadat hij de bal uit het water gevist had.”

“Een golfer vroeg me ooit of het niet beter was 
om een helm te dragen, zodat hij niet hoefde te 
wachten.”

“Ik vulde een ballenwasser bij met water en er liep 
water uit het overlooptuitje. Een speler vroeg me 
of hij dat water kon drinken.” 

“Het is toch niet zo erg als ik een greenkeeper 
raak? Er zijn er genoeg.”

“Golfers die aan hun flight-genoot vragen: Praat jij 
met de greenkeepers?”

Enkele reacties van Engelse greenkeepers: 
“Een golfer sloeg twee ballen in de vijver en gooide 
uit frustratie zijn tas erachteraan. Tien minuten 
later kwam hij terug om zijn tas op te vissen voor 
de autosleutels. De tas gooide hij weer terug.”

“Een golfer met een bezeerd been speelde golf op 
een fiets.”

Enkele reacties van golfers:
“Het veranderen van de vlaglocatie, terwijl je staat 
te wachten tot de green vrij is.”

“Eén keer pakte de greenkeeper mijn bal op om 
hem mee naar huis te nemen (ik was erg vroeg die 
dag).”

“De fairway opengraven om de beregening te 
controleren.”

“De hole versteken, terwijl mijn bal op één meter 
van de hole lag.”

“Een greenkeeper gooide uit woede een tas omver, 
omdat deze in de weg stond op een dammetje.”

“De greenkeeper liet zijn hond in de bosjes 
zoeken naar mijn bal. Dat lukte, alleen kreeg ik de 
bal terug mét slijm en een paar tandafdrukken. 
Het was trouwens een bevriende greenkeeper en 
ook een bekende hond.”

Dit onderzoek is gebaseerd op een onderzoek dat werd uitgevoerd door 
Greenkeeper International in samenwerking met Today’s Golfer Magazine. 
In totaal vulden 62 Nederlandse greenkeepers en 56 Nederlandse golfers de 
vragenlijst in. Bovenstaande resultaten zijn afgerond naar hele procenten, 
waardoor het totaal niet altijd exact 100% vormt.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5275

96% kiemingspercentage – hoe kan dat!? 

Demo op aanvraag

Het is belangrijk dat het zaad 
in de grond komt en niet op 
de oppervlakte blijft liggen. 
Als het zaad beschut in de 
grond ligt krijgt het de opti-
male combinatie van licht, 
lucht, vocht en warmte. 
Daardoor kan men een kie-
mingspercentage van liefst 
96% bereiken!

Alleen met het Vredo-Dubbelschijf-systeem kan dat!

+31 (0) 488 411 254
verkoop@vredo.nl

www.vredo.nl
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Juist in deze tijd is het erg belangrijk om met je 
hoofd boven het maaiveld uit te steken. Daarbij 
is het altijd goed om eens bij een ander op de 
golfbaan te kijken. Pro Turf Care legt voor green-
keepers contacten in het buitenland voor zowel 
lange als korte stageperiodes. Ook kunnen stages 
worden geregeld van een paar dagen of een week, 
ter voorbereiding van een grote wedstrijd. Drie 
(hoofd)greenkeepers wilden leren in het buiten-
land en boekten mooie loopbaansuccessen.

the oaks, florida
Eind 2013 ging hoofdgreenkeeper Arjen 
Westeneng negen dagen op stage op de 36 
holesgolfclub The Oaks in Osprey in Florida. Daar 
ligt op de Eagle-course Bermuda-gras en op de 
Heron-course Paspalum-gras. Beide zijn hot season-
grassen.
Het onderhoudsteam bestaat uit 45 personen. 
Onder Nick Kearns, die de hoofdverantwoordelijke 
is, werken twee superintendents, twee assistant 
superintendents, zeventien greenkeepers, vijf land-

scapers voor de tuin en twee monteurs.
‘De greenkeepers gaan om klokslag 6.00 uur de 
baan in, waar Nick Kearns iedereen toespreekt 
en de werkzaamheden verdeelt’, zegt Westeneng 
over zijn werkzaamheden daar. ‘Dagelijks is er om 
8.30 een shotgun. Voor die tijd worden alle holes 
verstoken, de greens gemaaid op 3 mm, met altijd 
een stimp tussen de 10 en 11. Nadat ik had meege-
werkt op the Open op the Royal Birkdale in 2008, 
dacht ik: dit is gaaf. Hoe zou het in Amerika zijn? 
Daar zijn de golfmogelijkheden toch onbegrensd? 
Alleen de voorbereidingen zijn al geweldig: het 
leggen van contacten, het plannen, maar ook de 
reis. Het is supergaaf om te werken op een plaats 
waar alles golf ademt, waar het draait om top-
kwaliteit. Dan is The Oaks een prachtige baan van 
topniveau. Een stage heeft net iets meer dan een 
bezoek, omdat je meeloopt met diverse ‘collega’s’ 
en alle facetten van het onderhoud ziet.’ Er vielen 
Westeneng duidelijke verschillen op met de werksi-
tuatie in Nederland. ‘Wat me enorm is bijgebleven, 
is dat alles, maar dan ook alles uit de kast wordt 

getrokken om het de golfers naar de zin te maken. 
In Nederland wil je dat ook wel, maar rijd je soms 
toch in de weg omdat je maaiwerk anders niet 
afkomt. In Nederland is het geven en nemen tus-
sen spelers en greenkeepers. In de VS is het alleen 
maar geven van de kant van de greenkeeper.’

Elmwood college, schotland
Genomineerde Greenkeeper of the Year in 2014, 
Derck Versteegh, werkzaam op The Dutch, volgde 
in de jaren 2013/2014 op het Elmwood College 
de opleiding SVQ Sports Turf Management op 
level 2 en 3. In Nederland is dit te vergelijken met 
de opleidingen assistent-greenkeeper en green-
keeper. Hij heeft hiervoor gekozen, omdat hij het 
van belang vindt om een internationaal erkend 
diploma te hebben.
Versteegh: ‘Op The Dutch bestaat het greenkee-
persteam uit werknemers uit heel Europa. Onze 
monteur is Engels en de baanmanager en zijn 
assistent zijn van Ierse komaf. Deze collega’s heb-
ben mij de opleiding aanbevolen. In twee jaar tijd 

Boven het maaiveld 
uitsteken
Greenkeepers verleggen hun gre(e)ns

pro turf care helpt gemotiveerde groene professionals hun loopbaan een boost te geven. tot nu toe hebben drie groene professionals een hulpaan-

vraag gedaan. met de vergoedingen en netwerkhulp van pro turf care hebben zij letterlijk grensoverschrijdende werkervaringen opgedaan en cursus-

sen gevolgd.

Auteur: Jolanda Vonder 
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ACHTERGROND

ben ik zes afzonderlijke weken op de school in 
Schotland geweest om tekst en uitleg te krijgen 
in het klaslokaal. Als opdracht heb ik een rapport 
geschreven over de veiligheid op de werkvloer. 
Tijdens de opleiding heb ik ook de drie spuitlicen-
ties gehaald.’ 

rBc Heritage Harbour town Golf links 2015
Greenkeeper Silvain Timmerman, werkzaam bij Vos 
Ruinerwold Golf, is in september 2014 vertrokken 
naar Amerika, om daar een jaar te gaan werken 
en leren op golfbaan Harbour Town Golf Links op 
het Sea Pines resort in South Carolina. Het leek 
Timmerman een uitdaging om zijn kennis verder 
uit te breiden in het buitenland, en via de SUSP 
(Stichting Uitwisseling en Studiereizen) kwam hij 
in contact met de Ohio State University. Hij heeft 
zich ingeschreven voor een studieprogramma Turf 
Care Management op deze universiteit. Dit is een 
leer-/werkprogramma op een golfbaan of meer-
dere golfbanen in de Verenigde Staten, waarbij 
je werkt, leert en terug rapporteert aan de Ohio 
State University. Hij laat weten: ‘Bij deze studie 
via de universiteit hoef ik niet naar school, maar 
maak ik praktijkopdrachten. Daarnaast volg ik nog 
twee aparte programma’s, waarvoor ik maandelijks 
een rapport moet schrijven en opsturen naar de 
universiteit. Ook heb ik de certificaten Golfcourse 
management en Golfcourse management advan-
ced behaald.’ Het belangrijkste toernooi waar-
aan Timmerman heeft meegewerkt, is het RBC 
Heritage-toernooi. 

Timmerman vertelt daarover: ‘Het waren twee 
weken van lange dagen en hard werken om de 
baan in topconditie te krijgen voor het toernooi. 
Velen zeggen dat het er nog nooit zo goed bij 
heeft gelegen als dit jaar, en dat ondanks de vele 
regen die we hebben gehad gedurende het toer-
nooi. In de advance week, de week voorafgaand 
aan het toernooi, werd de baan gesloten voor 
spelers, zodat wij greenkeepers ons goed konden 
voorbereiden op het toernooi. We begonnen rond 
zeven uur en eindigden rond half zes. Ik heb twee 
weken greens gemaaid, soms wel drie keer per 
dag. We hebben de greens op ongeveer een hoog-
te van 105 inch gemaaid. In de week voorafgaand 
aan het toernooi was het veel double cut of twee 
verschillende richtingen maaien. In de toernooi-
week moesten we rond de klok van vijf beginnen. 
Ik moest de greens van hole 9, 2, 4 en 8 maaien. We 
maaiden de green van hole 9 eerst, aangezien deze 
dicht tegen het clubhuis aan ligt en we de golfers 
niet wilden storen.
De lichtmasten gingen rond de greens omhoog 
en iedereen begon aan de werkzaamheden die 
hij moest doen: bunkers harken, greens maaien, 
approaches maaien, handwateren van greens, set 
up course. Rond 8 uur waren we klaar en hadden 
we tijd om golf te kijken, te slapen of een kaart-
spel te spelen. De gehele week werd er voor eten 
gezorgd door verschillende sponsors. Ik heb Joost 
Luiten veel gevolgd als ik er de gelegenheid voor 
had en heb hem nog even gesproken. Rond een 
uur of half vijf was de baan weer leeg en begon 

de middagshift: greens maaien, rough maaien, 
fairways maaien, baan afblazen, greens rollen, tees 
maaien en greens handwateren. Als wij, stagiairs, 
klaar waren, moesten wij nog de cups op de oefen-
greens veranderen en alles klaarzetten voor de vol-
gende dag. We zaten gemiddeld rond een uur of 
half negen weer in de auto naar huis. Hoogtepunt 
van deze week was toch wel het maaien van de 
achttiende green op zaterdagavond, tijdens een 
zonsondergang met veel publiek op de tribunes en 
de haven vol met boten.’
Timmerman vertrekt aan het einde van het jaar ook 
nog voor zes maanden naar Nieuw-Zeeland, om 
daar op The Hills te werken.

Mocht je ook op stage willen naar het buitenland 
of heb je vragen over Pro Turf Care? Kijk dan op de 
NGA-website!

Arjen Westeneng Derck Versteegh Silvain Timmerman

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5282
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De belangrijkste reden voor de crisis waarin veel 
opleidingen zich momenteel bevinden, is waar-
schijnlijk gelegen in de sterk veranderde markt. 
Zowel voor golf als voor sport geldt dat de aan-
nemerij als dominante factor om de hoek is komen 
kijken. En hoewel deze bedrijfstak natuurlijk ook 
behoefte heeft aan goed opgeleid personeel, gaat 
men er daar heel anders mee om dan golfbanen of 
gemeentes. Arthur Berends van De Enk, een van de 
dominante partijen in golf, daarover: ‘Wij zoeken 
veel meer naar opleidingen op maat. Dat betekent 
dat greenkeepers die op onze banen werken niet 
meer standaard een greenkeepersopleiding vol-
gen. We bekijken van geval tot geval of iemand 
een opleiding nodig heeft en welke dat dan is.’ Paul 
van Berkel van Van Kessel brengt een ander aspect 

in: ‘Het rendement is op dit moment zo laag, dat de 
markt vraagt naar breed inzetbare mensen. Daar 
past een gespecialiseerde opleiding tot sportveld-
beheerder minder goed in. Je moet als aannemer 
de breedte in en daar sluit een opleiding in de 
diepte minder goed bij aan.’
Berends voorziet dat er in de toekomst minder 
greenkeepers nodig zijn, maar dat van de top 
steeds meer gespecialiseerde kennis gevraagd 
wordt. Ook Fieldmanager of the Year Theo van 
Rossenberg onderschrijft dit. Van Rossenberg is 
werkzaam bij Jos Scholman, een aannemer die zich 
focust op sportvelden. Ook hij ziet een toename 
van het aantal algemene medewerkers en minder 
gespecialiseerde mensen. 
Het beeld dat de leerlingenaantallen in een neer-

waartse spiraal zitten, met name door de privati-
sering, lijkt niemand te betwisten. Erik Poelman, 
sinds kort directeur van IPC Groene Ruimte, 
daarover: ‘Wij draaien tegen de nul aan met deze 
opleidingen. Andere opleidingen als bijvoorbeeld 
Opzichter Uitvoerder Buitenruimte, ETW en ECC 
draaien gelukkig veel beter.’
Nathalie Roefs van conculega Has Kennistransfer 
zegt hetzelfde met andere woorden: ‘Opleidingen 
anno 2015 zijn veel meer op maat.’
Vak belangrijker 
Het vak van greenkeeper en fieldmanager zal 
de komende jaren sterk veranderen. Het bedrijf 
van Berends, De Enk, is wat dat betreft duidelijk 
een trendsetter. Dit bedrijf geeft de toon aan wat 
betreft het toepassen van moderne precision 

Wordt de doorlopende leerlijn 
een doodlopende leerlijn? 

Het gaat niet goed met het onderwijs voor greenkeepers en fieldmanagers. De leerlingenaantallen dalen al jaren op rij en zijn feitelijk nu al op een 

niveau dat het financieel onmogelijk is om aparte opleidingen in de lucht te houden. Voor de vakbladen Fieldmanager en Greenkeeper aanleiding om 

een discussieforum te organiseren, waarvoor IPC Groene Ruimte graag bereid om de rol van gastheer op zich te nemen. 

Auteur: Hein van Iersel
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FORUM

farming-technieken, die heel andere kennis vragen 
van de greenkeeper. Berends lijkt enerzijds van 
mening te zijn dat ouderwetse vakkennis belang-
rijker wordt dan ooit. Anderzijds zijn er door robo-
tisering misschien niet altijd minder handjes nodig 
op de baan, maar wel minder mensen met een 
gespecialiseerde opleiding. 
Joris Slooten van de NGF brengt een ander aspect 
in. Als vertegenwoordiger van de NGF hecht hij 
enorm aan de duurzame ontwikkeling van de 
golfsport. In de toekomst zal het gebruik van 
gewasbescherming lastiger worden en misschien 
zelfs helemaal worden verboden. Op dat moment 
moet je als greenkeeper met de inzet van cultuur-
technische maatregelen zorgen dat je ziektes en 
plagen buiten de deur houdt en toch een kwalita-
tief hoogwaardige baan kunt realiseren. In sport 
geldt feitelijk hetzelfde. Ook daar staat chemisch 
beheer op de tocht. 

Doorlopende leerlijn
De twee belangrijkste opleidingsinstituten zijn 
op dit moment Has Kennistransfer en IPC Groene 
Ruimte. In samenspraak met de brancheorgani-
saties hebben zij de laatste jaren gewerkt aan de 
zogenaamde doorlopende leerlijn (zie schema). 
Het idee daarachter is dat je van opleiding naar 
opleiding kunnen hoppen en telkens een iets 
hogere opleiding kunt volgen. Voor de branche 
is het steeds de ambitie geweest om dat voor 
elkaar te krijgen, en in zekere zin hebben alle 
stakeholders dat ook voor elkaar gekregen. De 
vraag is alleen of dit uitgebreide stelsel van oplei-
dingen voor de toekomst behouden kan blijven. 
Waarschijnlijk niet, is natuurlijk het antwoord, of 
het moet zijn dat derden een duit in het zakje doen 
om het gebrek aan leerlingen te compenseren.
Een mogelijke oplossing, of in ieder geval een deel 

van de oplossing, is het opknippen van de oplei-
ding in modules. Dit is voor de cursist goedkoper 
en kost minder tijd voor de werkgever, maar biedt 
daarnaast ook de mogelijkheid om verschillende 
doelgroepen te combineren. Zo kunnen bijvoor-
beeld greenkeepers en fieldmanager nu al modu-
les gezamenlijk volgen. Die zitten deels bij elkaar 
in verband met het beperkte aantal deelnemers. 
Bij de HAS-opleiding Grasveldspecialist zitten golf 
en sport  ook bij elkaar. Ondanks de duidelijke 
efficiencyvoordelen heerst er in de markt overigens 
ook scepsis tegen deze ontwikkeling. Een green-
keeper is duidelijk iets anders dan een fieldmana-
ger of terreinmeester, en dat moet in de opleiding 
naar voren komen, vindt men.

Kritiek 
Niet alleen het rendement van de opleidingen 

Het forum opleidingen voor golf en sport 
werd gehouden op 9 april 2015 bij IPC 
Groene Ruimte in Arnhem en werd 
bijgewoond door:
• Paul van Berkel (Van Kessel)
• Ernst Bos (Ernst Bos Advies) 
• Gerard Schoenaker (De Ridder) 
• Pleun Lok (BSNC)
• John van Hoesen (NGA) 
• Mascha Smit (IPC Groene Ruimte)
• Erik Poelman (IPC Groene Ruimte) 
• Theo van Rossenberg (Jos Scholman)
• Arthur Berends (De Enk Groen & Golf ) 
• Nathalie Roefs (HAS Kennistransfer en 
  Bedrijfsopleidingen) 
• Joris Slooten (NGF)

Arthur Berends (De Enk Groen & Golf). Mascha Smit (IPC Groene Ruimte).

Paul van Berkel (Van Kessel). Theo van Rossenberg (Jos Scholman).
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Rijsbergen - de vroege zaterdagochtend

05:23 uur_ 

de eerste zonnestralen_ feloranje horizon_  

fris groene grasmat_ een biljartlaken. Straks:  

fanatieke golfers_ nog één uur te gaan. 

De geur van vers gemaaid gras_ hard  

gewerkt?_ de nachtploeg? Nee, DynaMow_ 

maairobot_ volledig onbemand. Ontwaakt  

zelf_ berekent maairoutes_ is vormvast_  

super strakke lijnen_ geen schade van draai-

en en keren.

07:30 uur_

de vroege ochtend_ uitgeslapen golffanaten_   

perfect getrimde golfbaan. Hole-in-one_  

alles is mogelijk. De natuur prikkelt_ geur en 

kleur_ de belofte van een perfecte golfdag. 

De vernieuwers van De Enk groen & golf  

stonden in 2013 aan de wieg van het  

DynaMow-systeem.

Wilt u meer weten over de Vernieuwers of 

over ons DynaMow-systeem?

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

info@deenkgroenen golf.nl

De Enk groen & golf...  de Vernieuwers

GOLF ONDERHOUD | 2.O

Golfpark De Turfvaert  |  05:23 uur_

BESTRIJDEN VAN ENGERLINGEN

Voor het effectief bestrijden van engerlingen is 

verstand van zaken een vereiste. Soort, populatie 

en tijdstip van bestrijden zijn cruciaal. 

Vos Capelle is dé adviseur en tevens uw leverancier op 

het gebied van effectieve gewasbescherming. 

NIET ALLEEN DE PRODUCTEN, ÓÓK DE KENNIS VOOR 

EEN GEZONDE GROEI VAN BOMEN, PLANTEN EN GRAS.

Hoofdstraat 35    Sprang-Capelle   0416 - 311 326  www.voscapelle.nl
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staat onder druk; ook over de kwaliteit wordt 
geklaagd tijdens de bijeenkomst. Arthur Berends: 
‘Ik ben geschrokken van het niveau.’ Gerard 
Schoenaker, werkzaam bij De Ridder, ooit werk-
zaam bij IPC en nog steeds parttime docent, 
bekritiseert het niveau van de opleidingen. 
Afgestudeerden van de opleidingen kennen veelal 
op onvoldoende niveau de grassoorten. Pleun 
Lok van de BSNC bevestigd deze uitspraak. Voor 
afgestudeerden van een gras opleding op HBO 
is het niet kennen van de grassoorten “not-done” 
Schoenaker is niet alleen kritisch over de opleidin-
gen van de ‘concurrentie’. Ook in zijn eigen klaslo-
kaal ziet hij de problemen. ‘Je begint met een klas 
van twaalf mensen, waarbij er altijd een aantal cur-
sisten zijn die de opleiding niet uit vrije wil volgen. 
De rest wordt gestuurd en is als gevolg daarvan 
vaak matig gemotiveerd.’
Nathalie Roefs lijkt de kritiek op haar opleidingen 
persoonlijk aan te trekken en wil graag reage-
ren: ‘Bij de cursus Expert Natuurgras wordt een 
niveauverschil tussen deelnemers geconstateerd. 
De Has onderschrijft dit. Een intake vormt daarom 
onderdeel van de aanmeldprocedure. De expert-
opleiding is onderdeel van de doorlopende leerlijn.  
Daar helaas is gebleken, dat sommige cursisten 
hun grassen niet kenden is dit onderdeel toege-
voegd aan de expert opleiding. Dit moet natuurlijk 
al in de vooropleiding zijn aangeleerd.’
Promotie 
Een deel van de oplossing ligt misschien in 
promotie van het vak. Het forum vraagt wat er 
terecht is gekomen van het initiatief Dag van de 
Greenkeeper, die in het vorige decennium een 
aantal keren door dit vakblad is georganiseerd. Het 
probleem blijkt te zijn dat de markt 180 graden 

is gedraaid. Dit initiatief werd genomen omdat er 
een schreeuwend tekort was aan nieuwe beroeps-
beoefenaren. Dat is anno 2015 helaas niet meer 
het geval. Er is eerder een overschot en aannemers 
hebben inmiddels ook werkbare alternatieven 
ontdekt, zoals seizoenskrachten uit het Verenigd 
Koninkrijk of Oost-Europa.
Mede daarom heeft de BSNC het initiatief geno-
men om een promotietour langs een aantal grote 
BVO-stadions te houden, waar jonge mensen 
kennis kunnen maken met het vak. Volgens BSNC-
voorzitter Pleun Lok verwacht dat de BSNC met 
deze tour ongeveer 400 jonge beroepsbeoefe-
naren kennis kan laten maken met het vak van 
fieldmanager. 

Doorlopend 
De haalbaarheid van een breed ingezette door-
lopende leerlijn mag dan onder vuur liggen, de 
wenselijkheid ervan lijkt in het forum niet ter dis-
cussie te staan. Als ik enigszins prikkelend vraag 
of het niet beter is om voortaan te kiezen voor 
hoofdgreenkeepers en hoofdfieldmanagers met 
een beginopleiding op hbo-niveau, en de ‘gewone’ 
greenkeepers te rekruteren uit mensen die van het 
mbo komen, krijg ik de wind van voren. Berends, 
heel stellig: ‘Ik heb liever iemand die is doorge-
groeid dan een hbo-er.’ Ook NGA-voorzitter John 
van Hoesen sluit zich hierbij aan en lijkt vooral te 
willen aangeven dat talent met name in de dage-
lijkse praktijk naar boven komt. Van Hoesen: ‘Als je 
niet in staat bent om een goede greenkeeper op te 
leiden, zul je nooit een goede assistent of hoofd-
greenkeeper krijgen.’ Volgens Van Hoesen staat 
dat verder los van de gekozen opleidingsvorm: 
modules of een meer traditionele vorm van con-

tactonderwijs. Berends vertelt en passant nog even 
hoe het er bij De Enk aan toe gaat: ‘Wij houden 
jaarlijkse ontwikkelgesprekken. Aan de hand daar-
van, en natuurlijk uit de dagelijkse praktijk, hebben 
wij snel genoeg door wie de pareltjes zijn en welke 
mensen kunnen doorgroeien naar de functie van 
hoofdgreenkeeper. Niet iedereen hoeft een oplei-
ding tot hoofdgreenkeeper te volgen; daar is ook 
niks mis mee. Het gaat erom dat je de mensen laat 
doorgroeien die het in zich hebben. Mensen die na 
een rondje op de maaier terugkomen en zeggen: 
Heb jij daar-en-daar schimmel gezien? Dat zijn 
de mensen die een vervolgopleiding verdienen. 
Medewerkers mogen daarbij ook zelf aangeven 
hoe zij hun toekomst zien en wat ze zouden willen 
doen aan opleidingen. Als je mensen laat doen wat 
ze leuk vinden, zijn ze beter gemotiveerd.’

De trend in opleidingen is daarmee duidelijk 
bepaald: veel individueler en waarschijnlijk ook 
incidenteler dan vroeger. Poelman haakt daarop 
in. Opleidingen worden veel meer versnipperd en 
daar zullen opleiders iets mee moeten doen. Dat 
kan zijn via webinars of andere opleidingen via 
internet. Van Hoesen sluit zich daarbij aan, maar 
ziet nog steeds een belangrijke rol voor ouderwets 
klassikaal onderwijs. 

Sociale vaardigheden
Inmiddels zijn natuurlijk heel andere competenties 
belangrijk dan een strikt technische opleiding. Erik 
Poelman wijst bijvoorbeeld op het belang van soci-
ale vaardigheden. Dat je in staat bent om met de 
manager of een beleidsambtenaar een gesprek te 
voeren als deze iets wil weten. 

Erik Poelman (IPC Groene Ruimte). Gerard Schoenaker (De Ridder). John van Hoesen (NGA).

FORUM
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Van Hoesen ziet tot zijn spijt dat het vaak alleen 
maar om het visuele aspect lijkt te gaan. Het 
ouderwetse vakmanschap is daarbij minder 
belangrijk. Schoenaker herkent dit beeld: ‘Veel 
mesten en veel maaien en na een paar jaar een rot-
zooitje achterlaten.’ Berends is het daar natuurlijk 
evenals Schoenaker niet mee eens. Het zou in ieder 
geval niet gelden voor de aanpak van het bedrijf 
waar hij werkt. De Enk werkt net als De9 Ridder bij 
voorkeur met een externe controleur: iemand die 
als onafhankelijke derde het werk van de green-
keepersstaf bekijkt en beoordeelt en erop let dat er 
niet voor de korte termijn wordt gewerkt. 
Paul van Berkel voegt daar zijn ervaringen uit de 
sportbranche aan toe. Ook zijn bedrijf werkt met 
beoordelingsgesprekken, maar de teneur is duide-
lijk minder optimistisch. ‘Budgetten zijn bepalend’, 
aldus Van Berkel. ‘De markt verwacht nu meer kwa-
liteit voor minder geld.’

Bouw 
Ook andere sectoren kennen het probleem van 
het in stand houden van een systeem van sector-
gebonden opleidingen. De bouw heeft daar zelfs 
een afdrachtsysteem voor ontwikkeld, aldus Erik 
Poelman van IPC. De werkgever betaalt een klein 
percentage van de omzet aan de branchevereni-
ging waaruit, naast belangenvertegenwoordiging, 
ook een deel van de opleidingen wordt gesubsi-
dieerd. Daarmee is prijsconcurrentie op basis van 
mindere arbeidsvoorwaarden lastiger en ontstaat 
er meer een ‘level playing field’.. In principe zou 
zoiets in golf en sport ook de oplossing zijn. Het is 
alleen de vraag hoe dat zou moeten worden inge-
voerd. Niemand lijkt zelfs maar te geloven in de 
mogelijkheid. Het primaire probleem van opleidin-
gen is dat de markt eenvoudigweg te klein is en er 
geen enkel vooruitzicht is dat dit op korte termijn 
zal veranderen. 

Innovatie 
Opleidingen zullen daarom moeten overgaan 
van een aanbod gestuurd model naar een vraag 
gestuurd model. In principe is die ontwikkeling 
al lange tijd gaande. De huidige opleidingen zijn 
bijvoorbeeld tot stand gekomen in een nauwe 
samenwerking met de brancheorganisaties. Dat 
ging overigens niet altijd pijnloos. Er hebben in het 
verleden nogal eens wisselingen plaatsgevonden 
waarbij opleidingen dan weer via de Has of een 
lokale groenschool werden georganiseerd, en dan 
weer bij IPC. Soms werd die wisseling ingegeven 
door ontevredenheid ver de kwaliteit van de 
opleiding, dan weer door onvoldoende leerlingen 
aantallen.
Poelman erkent de noodzaak van innoveren en 
veranderen en maakt zelfs de vergelijking met 
filmgigant Kodak, die door onwil om te veran-
deren compleet van de wereld werd geschoven. 
Anderzijds geeft Poelman als voorman van IPC 
geen compleet beeld van hoe de toekomst er dan 
wel uitziet.
Poelman is overigens niet de enige die daarop 
geen antwoord heeft. Op mijn vraag wie nu de 
eigenaar is van opleidingen, komt een onduidelijk 
verhaal. Zijn dat de brancheorganisaties, waarvan 
de leden door middel van veel onbezoldigd vrijwil-
ligerswerk meegedacht hebben over de inhoud 
van cursussen? Of zijn dat de opleiders, die het 
financiële risico lopen en deze cursussen werkelijk 
organiseren? 
Ernst Bos: ‘Opleidingen zijn eigendom van de 
aanbieder die ook het risico loopt; in principe kan 
iedereen een opleiding aanbieden.’

NGA-voorman John van Hoesen heeft natuurlijk 
een punt, als hij meldt dat dit niet zo belangrijk is. 
Het gaat om de kwaliteit van de opleiding, niet om 
het eigenaarschap. 
Wel een belangrijk punt is het uit elkaar trek-

ken van de opleiding en het verstrekken van het 
diploma. Iedereen lijkt het erover eens dat de exa-
minering veel strenger zou mogen zijn. Ook hier 
worden echter weinig suggesties genoemd voor 
hoe dit in de praktijk zou moeten, ook al meldt 
Poelman dat hij daar als opleider geen probleem 
mee zou hebben en zelfs een voorstander van is 
mits dat maar door de branche wordt geëist.. Veel 
van de opleidingen op het gebied van bomen die 
zijn instituut verzorgt, worden door externe par-
tijen gecertificeerd.
Ernst Bos: ‘Het gaat erom wat je aan het eind van 
de opleiding verwacht aan kennis en praktische 
vaardigheden en hoe je deze kwaliteit geborgd 
wil zien. Brancheorganisaties zouden deze ver-
antwoordelijkheid meer naar zich toe moeten 
trekken om grip te krijgen op de kwaliteitsborging. 
Bijvoorbeeld als een soort CBR.’

Conclusie 
Een overkoepelende conclusie naar aanleiding van 
een discussiegesprek is lastig en altijd discutabel. 
Opleidingen op het gebied van gras lijken in een 
stevige crisis verzeild geraakt en echte initiatieven 
om het schip weer op koers te krijgen lijken te 
ontbreken. En hoe makkelijk dat ook zou zijn, de 
oplossing daarvoor kan niet van één partij komen, 
maar is een gedeelde verantwoordelijkheid van de 
brancheorganisaties en de opleiders.

FORUM

   Instituut  2015  2014  2013  2012
     deelnemers Geslaagd  Geslaagd  Geslaagd

Assistent hoofd greenkeeper Has Kennistransfer    15  12  8
Hoofdgreenkeeper Basis Has Kennistransfer   9    10
Expert Natuurgras  Has Kennistransfer   18    14
Management   Has Kennistransfer     8  10
Sportaccommodaties
Greenkeeper  IPC    15 van 15  10 van 11  19 van 19
Aankomend Greenkeeper  IPC    12 van 13
(2 jarig)
Terreinmeester Sportvelden IPC    8 van 8  19 van 23  Niet gestart
Beheerder Sportvelden IPC  Niet gestart 5 van 8  7 van 8  8 van 12

Overzicht opleidingen  

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5276
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Elektrisch rijden en werken is sterk in opkomst. Het fenomeen begint zo 
langzamerhand ook bij werkzaamheden op en rond golfbaanaccommo-
daties en sportcomplexen  ingeburgerd te raken. U leest er regelmatig 
over in dit vakblad.  De overheid stimuleert het en de gebruiker ziet 
steeds meer praktische voordelen.

Ik noemde het een ‘relatief nieuw fenomeen’. Maar eigenlijk is niets minder 
waar, want elektrisch werken bestaat al langer. In de groenvoorziening zien 
we dat General Electric al in 1969 het ‘all-electric’-tuintractortje Elec-Trak op 
de commerciële markt bracht. Een fantastisch concept, dat in zijn zesjarige 
bestaan de Amerikaanse markt een enorme opleving bezorgde. In 1972 intro-
duceerde ook John Deere zijn eerste elektrisch aangedreven zitmaaier. 
Dat de accuaandrijving in de zeventiger jaren niet écht doorbrak, is deels te 
wijten aan de relatief slechte accutechniek uit die tijd. Daarnaast heeft -iro-
nisch genoeg- ook de Arabische oliecrisis in 1973 een grote impact gehad. 
En niet te vergeten, milieubewust werken in de groene sector was in die tijd 
simpelweg nog geen issue. Gelukkig krijgt het accuconcept in het nieuwe 
Tesla-tijdperk een nieuwe opleving in onze branche en blijft deze niet hangen 
bij alleen de elektrische golfkar. Elektrische robotmaaiers en accu-aangedreven 
handgereedschap lijken voorlopig daarbij de boventoon te gaan voeren. Bijna 
elke leverancier van tuin- en park heeft in zijn zaak een duurzaam hoekje 
ingericht waar de Stihls, de Pellencs en de Robomows naast elkaar staan te 
pronken. 

Vaak vraagt men mij: ‘Zijn die elektrisch aangedreven machines nu echt beter 
voor het milieu? De opgewekte stroom die ze verbruiken kost ook energie 
en zorgt toch ook voor CO2-uitstoot?’ Ik vind de ‘accuficering’ in de groen-
voorziening zeker een aanbeveling voor een beter milieu! Waarom? Elke 
verbrandingsmotor is als het ware een kleine energiecentrale die, net als zijn 
grote broers, fossiele brandstof gebruikt en gassen uitstoot. Een grote (kolen)
centrale wekt de benodigde elektriciteit voor meerdere gebruikers echter 
centraal op. Zo’n kolencentrale benut zowel alle fossiele brandstoffen als rest-
warmte zeer efficiënt. Door de strenge regelgeving is de uitstoot van schade-
lijke gassen minimaal. Bovendien wordt deze uitstoot continu gemonitord. Dit 
in tegenstelling tot de verbrandingsmotor die, naarmate deze veroudert, het 
milieu steeds meer vervuilt en restwarmte meestal niet benut. 
Uiteraard valt er met de opkomst van meer wind- en zonnestroom nóg meer 
milieuwinst te behalen. Gebruikers van ‘all electric’-materieel ontdekken 
naast comfortabel werken ook steeds meer praktische voordelen. Zo worden 
omstanders en dieren niet gehinderd door lawaaioverlast en uitstoot van gas-
sen. Ban dus op basis van milieuvoordelen én comfort de verbrandingsmotor 
zoveel mogelijk uit de natuur! 

De accu is een belangrijke pijler voor het dagelijks gebruik van accu-gedreven 
machines. Diezelfde accu vormt echter nog steeds de beperkende factor 
voor massale overgang naar elektrisch rijden en werken. Toch ben ik ben 
ervan overtuigd dat we de komende tien jaar een geleidelijke transitie zullen 

meemaken, waarin elektrisch rijden en werken beetje bij beetje gemeengoed 
wordt. Per saldo hoeft dit uiteindelijk niet veel duurder te zijn dan werken met 
de traditionele verbrandingsmotor. 

Een gemiddelde verbrandingsmotor bestaat uit zeker meer dan honderd losse 
onderdelen en is relatief onderhoudsgevoelig. Een elektromotor daarentegen 
heeft slechts veertig onderdelen. De tegenwoordige wisselstroom (AC) moto-
ren zijn simpelweg zo ontworpen dat ze zeker tien jaar of langer meegaan 
zonder enig onderhoud. En dat is goed nieuws om onderhoudskosten te druk-
ken en bedrijfszekerder te werken. Echter, betreffende de accutechniek zijn er 
nog de nodige hobbels te nemen. Daarin zit -net als in de zeventiger jaren- 
nog steeds een enorme uitdaging voor ontwikkelaars en producenten. In mijn 
volgende column zal ik verder ingaan op de accutechniek en welke winst daar 
nog valt te behalen, maar dat de toekomst elektrisch wordt, dat is wel zeker!

Theo de Jong is een geboren en getogen Fries. Samen met zijn vrouw en drie 
dochters woont hij in het Friese Bakkeveen. Na een carrière van vijftien jaar als 
elektrotechnicus richtte hij in 2009 vanuit zijn hobby Frisian Motors op. Twitter uw 
reacties naar @frisianmotors, of mail deze naar 
theo@frisianmotors.com.

Heeft u vragen over dit onderwerp, of wilt u een reactie geven? 
U kunt Twitteren naar 
@frisianmotors, of 
mailen naar 
theo@frisianmotors.com.

‘Ik denk dat we een transitie zullen 

meemaken waarbij elektrisch rijden 

gemeengoed wordt’

Is elektrisch rijden en werken 
beter voor het milieu? 

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5277



In april uitgezette feromoonvallen om vlucht 
mei- en rozenkever te monitoren.

“Goede biologische bestrijding is voor 
90% timing. Biologische bestrijdings-
middelen moeten worden ingezet op 
het moment dat het ongedierte het 
meest kwetsbaar is. Bij engerlingen is 
dat het moment dat ze net uit het ei 
komen.” Zo vertelt Johan.

In mei leggen niet alleen vogels hun ei
De (mannelijke) rozenkever vloog dit 
jaar al vanaf 12 mei rond. Dat houdt 
in dat de eerste eitjes nu al afgezet 
worden door de in de grond achter 
gebleven vrouwtjes. De meikevers 
waren zoals altijd ruim eerder. “Door 
het gedrag van de kevers te monitoren 
kunnen wij veel nauwkeuriger en 

dus effectiever bestrijden.” Gezien 
het tijdstip van de vlucht betekent 
dat, dat het nu het moment is om te 
bestrijden. Dus beste greenkeepers en 
fieldmanagers, nu is het moment!

De Mogelijkheden
Deze  methode van monitoren, 
timen en bestrijden, passen ze bij 
Vos Capelle al jaren toe in het 4Ever 
Green concept. Zo hebben ze vorig 
jaar zeer goede resultaten geboekt 
bij onder andere: de golfbanen van 
HGM, The Dutch en De Goyer. Hier 
heeft Vos Capelle gebruik gemaakt 
van Merit Turf©.  Merit Turf© is het 
beste middel wanneer het gaat om 
een effectieve aanpak van álle soorten 
engerlingen. 

Wanneer je specifiek met de larven 
van de Rozenkever te maken hebt 
is Terranem (insectparasitaire 
aaltjes, ofwel nematoden) de beste 
biologische keuze. Het toepassen van 
Terranem vereist wat meer vakkennis 
maar is, mits goed toegepast, zeer 
effectief. 

Vos Capelle is gespecialiseerd in het 
adviseren en leveren van producten 

Zowel de Rozenkever als de Meikever waren er dit jaar vroeg bij. Dit houdt in dat ook het bestrijden 
van de engerlingen van deze kevers tijdig dient te gebeuren. Johan Aalderink is een van de experts 
natuurgras bij Vos Capelle. Samen met zijn collega experts Peter Mook, Dirk de Jong en Bart van 
Kollenburg monitort hij de vlucht van diverse insecten nauwlettend. 

voor het bestrijden van engerlingen, 
emelten en andere plagen in het 
“openbaar groen”. Heeft u vragen 
naar aanleiding van dit artikel neem 
dan vrijblijvend contact met hen op. 
Ze helpen u graag.

Kijk voor meer informatie op 
www.voscapelle.nl/engerlingen

Vos Capelle, natuurlijk goed

WILT U MEER WETEN OVER BESTRIJDING 
VAN ZIEKTEN EN PLAGEN?
Neem contact op met de adviseurs van 
Vos Capelle.

Johan Aalderink 
06-449 666 61 |  jaalderink@voscapelle.nl

Peter Mook 
06-191 739 44 | pmook@voscapelle.nl

Dirk de Jong
06-553 337 35 | djong@voscapelle.nl

Bart van Kollenburg 
06-226 986 09 | bkollenburg@voscapelle.nl

Sprang-Capelle    www.voscapelle.nl

Greenkeepers en fieldmanagers,
nu is het moment. 
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In april uitgezette feromoonvallen om vlucht 

mei- en rozenkever te monitoren.

“Goede biologische bestrijding is voor 
90% timing. Biologische bestrijdings-
middelen moeten worden ingezet op 
het moment dat het ongedierte het 
meest kwetsbaar is. Bij engerlingen is 
dat het moment dat ze net uit het ei 
komen.” Zo vertelt Johan.

In mei leggen niet alleen vogels hun ei
De (mannelijke) rozenkever vloog dit 
jaar al vanaf 12 mei rond. Dat houdt 
in dat de eerste eitjes nu al afgezet 
worden door de in de grond achter 
gebleven vrouwtjes. De meikevers 
waren zoals altijd ruim eerder. “Door 
het gedrag van de kevers te monitoren 
kunnen wij veel nauwkeuriger en 

dus effectiever bestrijden.” Gezien 
het tijdstip van de vlucht betekent 
dat, dat het nu het moment is om te 
bestrijden. Dus beste greenkeepers en 
fieldmanagers, nu is het moment!

De Mogelijkheden
Deze  methode van monitoren, 
timen en bestrijden, passen ze bij 
Vos Capelle al jaren toe in het 4Ever 
Green concept. Zo hebben ze vorig 
jaar zeer goede resultaten geboekt 
bij onder andere: de golfbanen van 
HGM, The Dutch en De Goyer. Hier 
heeft Vos Capelle gebruik gemaakt 
van Merit Turf©.  Merit Turf© is het 
beste middel wanneer het gaat om 
een effectieve aanpak van álle soorten 
engerlingen. 

Wanneer je specifiek met de larven 
van de Rozenkever te maken hebt 
is Terranem (insectparasitaire 
aaltjes, ofwel nematoden) de beste 
biologische keuze. Het toepassen van 
Terranem vereist wat meer vakkennis 
maar is, mits goed toegepast, zeer 
effectief. 

Vos Capelle is gespecialiseerd in het 
adviseren en leveren van producten 

Zowel de Rozenkever als de Meikever waren er dit jaar vroeg bij. Dit houdt in dat ook het bestrijden 
van de engerlingen van deze kevers tijdig dient te gebeuren. Johan Aalderink is een van de experts 
natuurgras bij Vos Capelle. Samen met zijn collega experts Peter Mook, Dirk de Jong en Bart van 
Kollenburg monitort hij de vlucht van diverse insecten nauwlettend. 

voor het bestrijden van engerlingen, 
emelten en andere plagen in het 
“openbaar groen”. Heeft u vragen 
naar aanleiding van dit artikel neem 
dan vrijblijvend contact met hen op. 
Ze helpen u graag.

Kijk voor meer informatie op 
www.voscapelle.nl/engerlingen

Vos Capelle, natuurlijk goed

WILT U MEER WETEN OVER BESTRIJDING 
VAN ZIEKTEN EN PLAGEN?
Neem contact op met de adviseurs van 
Vos Capelle.

Johan Aalderink 
06-449 666 61 |  jaalderink@voscapelle.nl

Peter Mook 
06-191 739 44 | pmook@voscapelle.nl
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Sprang-Capelle    www.voscapelle.nl

Greenkeepers en fieldmanagers,
nu is het moment. 

Het spreekt natuurlijk voor zich dat het eenmalig 
installeren van een irrigatiesysteem niet afdoende 
is. Een doorsnee-beregeningssysteem bestaat uit 
tientallen onderdelen en de werking van al deze 
elementen luistert zo nauw, dat een (automatisch) 
systeem in de aanloop van het golfseizoen wat 
sturing nodig heeft. Een goed begin is het halve 
werk; maar is dit begin voldoende, of loont het ook 
om na die tijd regelmatig een controleronde uit te 
voeren? 

Irrigatiespecialist Adrian Mortram vindt van wel. 
Hoewel hij in zijn artikel vooral aandacht besteedt 
aan de jaarlijkse controle van het systeem, laat 
hij ook doorschemeren dat het van belang is 
het systeem regelmatig te controleren. Volgens 
Mortram schuilt het gevaar van een irrigatiesy-
steem erin dat het grootste gedeelte onder de 

grond ligt en daardoor over het hoofd gezien 
wordt, terwijl het net zo veel onderhoud nodig 
heeft als bijvoorbeeld de machines op de baan. 
Naast de ‘standaardcontrole’ aan het begin van 
het seizoen is het volgens Mortram ook van 
belang onderdelen regelmatig na te lopen. 
‘Irrigatiesystemen verschillen niet van andere 
onderdelen van golfbaanmachines, die ook wor-
den onderhouden; al is het maar vanwege het geld 
dat erin geïnvesteerd is.’ 

Continu proces
Een van de bedrijven die na het winterseizoen 
irrigatiesystemen naloopt, is Smits Leading Water 
Solutions uit Veldhoven. Na deze controle is het 
vooral aan de greenkeeper zelf, aldus senior 
salesmanager Jan Coppens. ‘Wij hebben de moge-
lijkheden om tussentijdse controles uit te voeren. 

We kunnen op afstand veel monitoren, maar in de 
praktijk houdt de greenkeeper zelf het systeem in 
de gaten. Zo moet hij natuurlijk zelf bijsturen als er 
meer of minder water gewenst is.’ Volgens Coppens 
is dat een continu proces. ‘Je kunt bijvoorbeeld op 
elke eerste dag van de maand controles uitvoeren, 
maar op de tweede dag kunnen er bij wijze van 
spreken gebreken zijn. Als je er later achter komt 
dat iets niet werkt, dan ben je eigenlijk al te laat. 
Het is belangrijk om het systeem constant in de 
gaten te houden en waar nodig bij te stellen.’
Om ervoor te zorgen dat greenkeepers met het 
systeem uit de voeten kunnen en op de juiste din-
gen letten, geeft Smits eens in de zoveel tijd een 
training. Daardoor is de greenkeeper in staat de 
belangrijkste dingen zelf in de gaten te houden. 
Volgens Coppens helpen de moderne systemen 
overigens zelf ook een handje mee. ‘Het is afhanke-

De puntjes op de i(rrigatie)

In het Engelse vakblad Greenkeeper International pleit Adrian Mortram voor wat extra zorg voor het irrigatiesysteem; dit verdient volgens hem net 

zo veel aandacht als andere onderdelen van het golfbaanonderhoud. Levert regelmatig nalopen van het irrigatiesysteem iets op? Of is afstellen in de 

aanloop naar het seizoen voldoende? 

Auteur: Kelly Kuenen

Is een periodieke controle van het irrigatiesysteem de moeite waard? 
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lijk van het systeem waar je mee werkt, maar veel 
systemen geven tegenwoordig zelf een seintje als 
een onderdeel niet goed werkt.’

Ook Bas van Oosterhout van Bas van Oosterhout 
Beregeningstechniek ziet weinig in een vaste 
periodieke controleronde. ‘Bij een goed draaiend 
systeem hoef je in principe geen structurele con-
trole uit te voeren’, vertelt hij. ‘Bij oudere systemen 
die uitgevoerd zijn in pvc, zijn bijvoorbeeld lek-
kages moeilijker te voorkomen. Het voordeel is dat 
deze problemen vanzelf naar boven komen.’ Bas 
van Oosterhout voert net als Smits niet standaard 
tussentijdse controles uit, maar geeft aan wel eens 

over het idee te hebben nagedacht. ‘Maar dan gaat 
het eigenlijk alleen om het rechtzetten en beter 
afstellen van de sproeiers. Deze staan over het 
algemeen te diep en spuiten tegen het gras.’ 
Volgens Van Oosterhout is het voldoende als de 
greenkeeper een oogje in het zeil houdt en waar 
nodig actie onderneemt. ‘Zelf maken bespaart kos-
ten, maar je moet er geen zooitje van maken om er 
vervolgens een beregeningsmonteur bij te moeten 
halen. De meeste golfbanen doen veel zelf of vra-
gen bij een storing aan ons wat ze kunnen doen. Ik 
probeer het zo uit te leggen dat ze verder kunnen 
met beregenen en dat ik op later tijdstip langskom 
om het probleem op te lossen.’

Een vast moment inplannen voor een controleron-
de lijkt dus niet nodig te zijn. Een greenkeeper kan 
beter een oogje in het zeil houden en indien nodig 
ingrijpen. Wil je als greenkeeper toch zelf een 
(kleine) controleronde uitvoeren, dan zijn er een 
paar zaken waar je op moet letten, zoals kleppen, 
sprinklers en pomp(station). Volgens Mortram zou 
het lonen het waterverbruik maandelijks te rappor-
teren, omdat mogelijke lekkage hierdoor vroegtij-
dig opgespoord kan worden. Bij het controleren 
van kleppen en sprinkler kun je kijken of het water 
uniform verspreid wordt, of de sproeikop goed 
omhoog komt, of de draaihoek juist staat ingesteld 
en of het water de sprinkler gecontroleerd verlaat. 
Regelmatige controle van deze zaken helpt bij het 
opsporen van fouten en zorgt voor uniforme bere-
gening, maar een gedetailleerde rapportage van 
het watergebruik geeft ook inzicht in het verbruik. 

Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden 
in tijden dat er weinig water voorhanden is of als 
er restricties op het waterverbruik van kracht zijn. 
Maar dat laatste komt in ons natte kikkerlandje 
gelukkig relatief weinig voor.

ACHTERGROND

Jan Coppens  

Voor dit artikel is gebruikgemaakt van When the 
going gets tough van Adrian Mortam uit 
Greenkeeper International.

‘Het controleren en bijstellen 

van het systeem is 

vooral een continu proces’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5278
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In deze uitgave van Greenkeeper een uitgebreid onderzoek over de vraag wat 
greenkeepers nu van golfers vinden en andersom. Een leuk project, dat eigen-
lijk over is gebleven op het verlanglijstje stond van gasthoofdredacteur van de 
vorige editie en Greenkeeper-of-the-Year Kristian Summerfield. 
De reden dat we dit artikel hebben doorgeschoven, is dat de uitkomsten van 
de eerste enquête niet helemaal sympathiek op ons overkwamen. Het is mak-
kelijk om in de beslotenheid van de greenkeeperskantine lekker te kankeren 
op de golfer en natuurlijk gebeurt dat ook wel eens. Anders wordt het als dat 
in the open in een vakblad gedaan wordt. Als er irritatie bestaat tussen beide 
partijen, mag dat benoemd worden, maar altijd met de kanttekening dat de 
golfer onze klant is, aan het eind van de maand ons salaris mag ophoesten en 
alleen al daarom ons respect verdient.  

Blijf dus lekker kankeren om je hart te luchten als je onder elkaar bent, maar 
vergeet daarbij nooit dat ook greenkeepers niet zonder zonden zijn en dat 
het spelletje bestaat bij gratie van de golfer. Gelukkig konden we dezelfde 
enquête daarom ook uitzetten onder de lezers van Golf.nl. En wat blijkt: golfers 
zijn in het algemeen positiever over greenkeepers dan andersom. Hoewel er 
ook voor greenkeepers de nodige leermomentjes zijn te halen. Meer en beter 
communiceren met de golfer, bijvoorbeeld. Golfers zijn supergeïnteresseerd in 

het werk van greenkeepers, en die greenkeepers zijn zich er maar amper van 
bewust hoeveel goodwill ze daarmee voor hun vak kunnen kweken.  

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
HoofredacteurIn deze uitgave van Greenkeeper een 

uitgebreid onderzoek over de vraag 

wat greenkeepers nu van golfers vinden 

en andersom

Greenkeeper weten niet hoeveel goodwill 

ze daarmee voor hun vak kunnen kweken

Golfers zijn in het algemeen positiever over 

greenkeepers dan andersom

Love at first course 

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5279



GreenkeeperGreenkeeper
wordt gemaakt samen met onze partners.

Wij hopen dat u met interesse en plezier deze uitgave van Greenkeeper gelezen heeft.
Wilt u reageren: hein@nwst.nl
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De beste golfprofessionals 
spelen op een topmat van 
het allerbeste graszaad.
IN ONZE MENGSELS ZITTEN DE TOPRASSEN 
VAN GRASGIDS, STRI EN NTEP-LIJST.

Speciale 4turf actie.Koop 4turf graszaad en ontvang de GRASSPION met 
NASA-technologie GRATIS! *

* Vraag naar de voorwaarden


