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12 ‘We staan voor een 
nieuwe uitdaging’

De Vlaamse greenkeeper Davy Driesen van de Koninklijke Limburg Golfclub 

Houthalen heeft de Toro Greenkeeper Student of the Year Award 

gewonnen. We spraken met de winnaar over zijn onderscheiding en over 

greenkeeping in België.
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Golfbaan van het Jaar 

Bij de uitreiking van de Golf Awards is 

golfclub ’t Zelle tot Golfbaan van het Jaar 

bekroond. Wat betekent dat? En is de 

onderscheiding ook toe te schrijven aan het 

onderhoud van de baan? In de rubriek Team 

in beeld ditmaal aandacht voor een club in 

de Achterhoek. Wie zorgen er voor het 

baanonderhoud, wat doen ze anders dan 

anderen en op welke problemen stuit het 

team?

Greenlive Tour maakt primeur 
op golfbaan

Zo’n dertig greenkeepers en andere geïnteresseer-

den verzamelden zich donderdag 14 juni op golf-

baan De Koepel in Wierden, voor de derde 

bijeenkomst van de Greenlive Tour. 

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

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

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

Operationeelmanager: Peter Jansen (peter@nwst.nl)

Redacteurs:    Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

     Guus van Rijswijck (guus@nwst.nl)

     Linde Kruese (linde@nwst.nl) 

     Nino Stuivenberg 

Vormgeving:     Marie Cecile Oosterhout   

     en Tessa Benders (StudioBont)

Advertenties:    Alberto Palsgraaf

     (alberto@nwst.nl)

     Rik Groenewegen 

     (rik@nwst.nl)

Sales support:    Lieke van der Weijde

     (lieke@nwst.nl)

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

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

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

Hoe kun je het verhogen van natuurwaarden com-

bineren met de aanleg van een natuurgolfbaan? Op 

Terschelling hebben ze er wel ideeën over. 

NLadviseurs werd ingeschakeld om advies te geven over 

het behalen van ecologische winst, Michiel van der Vaart 

om de golfbaan te ontwerpen. Beiden waren in hun werk 

gebonden aan een aantal van te voren vastgestelde uit-

gangspunten. Dit leverde een ontwerp op dat een unieke 

bijdrage levert aan het natuurlijk duinlandschap van 

Terschelling. 

Wiedenmann maakt ernst van de Nederlandse markt

Vraag een gemiddelde greenkeeper of fieldmanager wat een wrikbeluchter is en 

de kans is groot dat u een glazige blik terugkrijgt. Toch is dat de machine waarmee 

Redexim al meer dan dertig jaar geleden naam maakte in het wereldje. Het Duitse 

Wiedenmann probeert via een import bij Jean Heybroek een einde te maken aan 

dit bijna-monopolie. Uw redacteur gaat zelf op onderzoek uit in Duitsland bij 

Wiedenmann. 
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Eerste Air2g2-
beluchter in 
Nederland
Jean Heybroek heeft vorig jaar de distributie 
van Campey en Imants verkregen. Nu hebben ze 
een primeur naar Nederland gebracht: de eerste 
Air2g2-beluchter. Begin dit jaar werd de eerste 
Air2g2 al verkocht aan een Belgisch verhuurbedrijf. 
Maarten van Heck van Jean Heybroek laat weten 
dat er na diverse demonstraties in Nederland 
interesse werd getoond voor de machine. Van 
Heck vervolgt: 'De Enk wil graag vooroplopen met 
ontwikkelingen en ziet echt het voordeel van de 
air2g2. Dit is dan ook het eerste bedrijf dat is over-
gegaan tot aankoop van de machine.' 
Het unieke van de machine is dat hij kortgrasop-
pervlaktes kan beluchten zonder noemenswaar-
dige schade aan de mat aan te brengen. Van Heck 
vervolgt trots: 'Het voordeel is dat golfclubs geen 
discussie hoeven aan te gaan met het toenemende 
aantal greenfee-spelers over een korting op de 
greenfee. Banen blijven altijd open en bespeelbaar. 
Daarnaast is beluchten kort vóór een wedstrijd 
geen probleem; er blijft immers geen schade ach-
ter.'
De Air2g2 is een machine voor het beluchten van 
greens en sportterreinen. De beluchter gaat met 
drie pennen de grond in. Deze pennen blazen op 
twee dieptes onder hoge druk lucht in de grond. 
Wanneer de pen boven de grond is, blaast hij nog-
maals, om de eventueel achtergebleven grond uit 
de pen te legen.

Tweede fase  
renovatie Tees op golf-
baan Almeerderhout 
gerenoveerd
Golfbaan Almeerderhout is een baan van  
27 holes die verdeeld is in drie lussen van 
negen holes: IJmeer, Gooimeer en Markermeer. 
Aannemingsbedrijf Jos Scholman heeft in opdracht 
van Golfclub Almeerderhout de tees op IJmeer 
gerenoveerd. 

Per tee is voorafgaand aan de uitvoering  
uitgebreid bekeken welke werkzaamheden nood-
zakelijk waren. Bij een aantal tees kon worden 
volstaan met het affrezen van de grasmat met een 
Fieldtopmaker, het aanvullen van de toplaag en 
het opnieuw egaliseren en bezoden van de tees. 
Andere afslagplekken moesten geheel opnieuw 
worden opgebouwd. 

De tees die geheel opnieuw zijn opgebouwd (met 
het aanbrengen van drainage, 20 cm fundatiezand 
en 20 cm toplaag), zijn bovendien hoger aange-
legd. Ook werden enkele tees naar voren of naar 
achteren verlengd inclusief aanpassingen van 
de beregening. De tees werden met een procent 
opschot aangelegd en de omgeving is aangepast 
op de tee. Na het aanbrengen van de graszoden 
kunnen de spelers weer op vlakke tees afslaan.

Precisiebeheer op 
golfclub Prise d'Eau
Een grasmat van topkwaliteit vraagt om speciale 
maatregelen. Daarom doet De Enk Groen & Golf 
sinds een aantal jaren aan datagestuurd precisie-
beheer. Door het gras op golfbanen te scannen en 
de verzamelde data te analyseren, kan heel nauw-
keurig en plaatsspecifiek bepaald worden waar het 
gras behoefte aan heeft. Bestond deze behande-
ling tot voor kort nog uit drie losse stappen, nu kan 
dat allemaal in één gang. 
Jeroen Vingerhoets, hoofgreenkeeper op de 
Tilburgse golfbaan Prise d'Eau, legt uit: 'Dit preci-
siebeheer bestaat uit drie stappen: scannen, ana-
lyseren en plaatsspecifiek bemesten. De vitaliteit 
van het gras meten we met OptRx-gewassensoren. 
Daarna analyseren we de data en maken we een 
taakkaart. Vervolgens gaat de tractor op pad om 
heel specifiek te bemesten. Nieuw is dat we alles 
nu in één gang kunnen doen. Voor op de tractor 

Renovatie fairways
Golf & Country Club
Liemeer
De fairways van hole 4 en 5 van de
Bovenlandenbaan van Golf & Country Club
Liemeer worden momenteel gerenoveerd.
Onlangs begon Aha de Man aan een ingrij-
pende renovatie van een tweetal fairways op 
Golf & Country Club Liemeer. Deze renovatie is 
nodig om de flinke verzakkingen van de grond 
te herstellen. Tijdens deze renovatie wordt 
er in de fairways op diverse plaatsen aanvul-
lende drainage aangelegd. Op het maaiveld 
van deze fairways wordt ook 5 cm grof zand 
aangebracht en doorgewerkt, om een goede 
waterdoorlatende toplaag te creëren. Om de 
holes op de kortst mogelijke termijn weer 
speelklaar te krijgen, worden de zones voor de 
green bezood.
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NIEUWS

zitten de sensoren die het gras scannen. De verza-
melde data worden meteen verwerkt, zodat met 
de strooier achter op de tractor heel nauwkeurig 
bemest kan worden.' Deze techniek bespaart golf-
banen tijd en meststoffen. Maar het belangrijkste 
is dat het gras altijd in topconditie is. 'De sensoren 
meten de vitaliteit van het gras heel nauwkeurig. 
We kunnen precies zien waar het gras goed groeit 
en waar minder. Als je bemest op plaatsen waar 
het goed groeit, verspil je niet alleen meststoffen, 
maar moet je ook meer maaien. De doestelling is 
om het gras zo egaal mogelijk te laten groeien, met 
als resultaat een kwaliteitsverbetering en een duur-
zame, vitalere grasmat', gaat Jeroen verder. 
Dankzij deze innovatie is het nu ook mogelijk 
om contourvolgend te strooien. De meststrooier 
strooit 12 m breed en bestaat uit zes secties van 2 
m, die per sectie open of dicht kunnen voor een 
heel precies resultaat. De computer aan boord van 
de tractor meet en stelt automatisch in en zorgt 
voor de juiste hoeveelheid op het juiste moment 
op de juiste plaats. Natuurlijk heeft een golfbaan 
meer nodig dan alleen bemesting. Voor andere 
'eerste levensbehoeften' zoals vocht en bezanding 
is ook precisiebeheer in aantocht. Jeroen en zijn 
team zijn op dit moment druk bezig om die behan-
delingen te perfectioneren.

Renovatie Golfclub 
Kleiburg voltooid
Golfclub Kleiburg is klaar voor de toekomst. Na 
een uitgebreide renovatie van zes jaar heeft bur-
gemeester Gregor Rensen van Brielle op 9 juni 
de gerenoveerde golfbaan Kleiburg feestelijk 
geopend op hole 17, de laatste hole die fors op 
de schop ging. Met de renovatie van hole 17 door 
de Oosthoek-Groep in het najaar is de renovatie 
nu voltooid. Hoofdgreenkeeper Leon van Dijk en 
zijn team zijn blij dat de hole zo mooi geworden is. 
'Speltechnisch is het een uitdagende hole gewor-

den, maar onderhoudtechnisch is het er niet mak-
kelijker op geworden. Een grote bunker voor de 
green en een uitrol-area links van de green maken 
deze green zeker geen easy par hole', zegt Van Dijk.
Burgemeester Gregor Rensen zei in zijn toespraak 
onder de indruk te zijn van de prachtige baan 
en de accommodatie op het grondgebied van 
de gemeente Brielle: 'Een ware aanwinst voor de 
regio.' Ook verwees hij naar het openbare karakter 
van de baan en de gastvrijheid die de club hoog 
in het vaandel heeft staan. Hij vertelde met eigen 
ogen te zien dat iedereen welkom is: jong, oud, 
beginner en gevorderde. 
Na zijn enthousiaste toespraak verrichte hij onder 
grote belangstelling de feestelijke openingshande-
ling, waarna seniorlid Leo Splinter de eerste was 
om deze hole in te wijden. Vervolgens was het 
de beurt aan topgolfer en televisiecommentator 
Robert-Jan Derksen, die met een prachtige slag 
de bal direct op de green sloeg. Als derde sloeg 
ook Rosanne Boere, het talentvolle jeugdlid van 
golfclub Kleiburg, een knappe bal vlak bij de 
green. Na het putten door de burgemeester en de 
golfers werd de baan officieel geopend verklaard. 
Na de opening sprak Robert-Jan Derksen enkele 
woorden, waarbij hij aanhaalde hoe hij dertig jaar 
geleden op de baan van Golfclub Kleiburg speelde. 
'In die dertig jaar heeft de baan van Kleiburg zich 
ontwikkeld tot een volwassen en uitdagende baan, 
waar het goed spelen is.'
Kleiburg behoort inmiddels tot de beste vijftig 
banen van Nederland en met de recente verbete-
ringen en het professionele onderhoud zit er vol-

gens de organisatoren zeker nog meer in het vat.
Met het openen van hole 17 is de renovatie gro-
tendeels afgerond. Er rest alleen nog een aantal 
kleinere aanpassingen, die in de loop van dit en 
volgend jaar zullen worden aangepakt.

Zeven nieuwe 
Geo-gecertificeerde 
golfbanen
De afgelopen maanden hebben zeven nieuwe 
golfbanen het internationale Geo-certificaat 
voor duurzaamheid behaald. De zeven banen 
zijn golfclub Grevelingenhout, golfclub 
De Hoge Kleij, Noord-Nederlandse Golf & 
Country Club, Drentsche Golf & Country Club, 
Haarlemmermeersche Golfclub, golfclub Prise 
d'Eau en de Utrechtse Golfclub Amelisweerd. 
Daarnaast hebben vijf banen een hercertifice-
ring behaald: golfclub Zeegersloot, golfclub 
Princenbosch, De Herkenbosche, golfclub 
Anderstein en golfclub Cromstrijen. Alle banen 
hebben hun certificaat onlangs ontvangen. 
De teller staat inmiddels op 84 Geo-
gecertificeerde golfbanen. Ruim een derde 
van alle Nederlandse golfbanen beschikt 
inmiddels dus over het duurzaamheidscerti-
ficaat.



www.eurofi ns-agro.com

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

Eurofi ns Agro
Binnenhaven 5, 6709 PD Wageningen

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

Basis voor sportieve prestaties
GEZONDE GOLFBAAN

✓ Stabiel in droge perioden
✓ Golfbal en golfer zakken niet in
✓ Minder last van uitgespoelde bunkers
✓ Minder onderhoud
✓ Ideaal voor golfer én greenkeeper

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

steden parken sportvelden
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Fieldtopmaker aan de 
slag op Het Wedde
Drie maanden geleden meldden wij al dat er een 
proef met de Imants Fieldtopmaker aanstaande 
was op golfbaan Het Wedde. Deze pilot is inmid-
dels van start gegaan.
De pilot is interessant met het oog op het naderen-
de verbod op chemische bestrijding van onkruid. 
Hoofdgreenkeeper Barry Lotgerink is de uitdaging 
aangegaan om een stuk fairway van 800 vierkante 
meter te behandelen met de Fieldtopmaker en 
daarna in te zaaien met Barenbrug RPR Sport. Op 
29 mei heeft Maarten van Heck van Jean Heybroek 
de toplaag met de Fieldtopmaker afgefreesd op 2,5 
cm en vervolgens heeft De Enk Groen & Golf door-
gezaaid met een Vredo-doorzaaimachine.
Het doel was om het onkruid (madelief, weegbree) 
weg te frezen, en daarnaast is de fairway nu ook 
mooi vlak, meldt Vos Capelle. De eerste grassprie-
ten kwamen na vier dagen al boven de grond en 
nu staat het gras op 5 à 6 cm. Het bodemvocht-
percentage van circa 30 procent is nog wat aan de 
hoge kant. De beregening zal de komende dagen 
dan ook niet aan staan. De grasmat groeit al snel 
dicht.

Aha de Man bouwt 
verder aan Wase Golf
Wase Golf in Sint-Gillis-Waas, een nieuwe golfbaan 
in België, moet in de toekomst doorgroeien tot 
een baan met achttien holes. Aha de Man is ver-
antwoordelijk voor de aanleg. De aanleg van deze 
golfbaan zal de komende jaren gefaseerd worden 
uitgevoerd. Het afgelopen jaar heeft Aha de Man 
de driving-range met oefenfaciliteit (fase 1) en vier 
holes (fase 2) aangelegd. Sinds mei kan er gespeeld 
worden op deze vier holes. Aan de laatste twee 
holes wordt nu hard gewerkt.
Architect Bruno Steensels is het brein achter de 

uitdagende lay-out van de baan. De coördinatie 
en bouw van de nieuwe golfbaan is in handen 
van DEC, een onderdeel van de Belgische bagger-, 
waterbouw- en milieugroep Deme. Aha de Man 
zorgt voor de afwerking. Het bedrijf laat weten: 
'Wase Golf belooft weer een mooie realisatie te 
worden van Aha de Man, net zoals The Dutch, de 
Goyer, de Lage Vuursche in Nederland en Koksijde, 
Sterrebeek en Millennium in België.'

HGM bouwt verder in 
Duitsland
Golfclub Wasserburg Anholt wordt momenteel 
uitgebreid. De achttien holes tellende golfbaan 
ligt naast Kasteel Anholt, net over de grens in 
Duitsland. In samenwerking met architect Christian 
Althaus van Althaus Golfdesign legt Hollandsche 
Greenkeeping Maatschappij zes oefenholes aan, 
als aanvulling op de bestaande holes. De complexe 
waterhuishouding op de locatie vraagt om een 
zorgvuldige aanpak, waarbij de lokale kennis wordt 
ingebracht door hoofdgreenkeeper Rainer Paus. 
Het is voor HGM de eerste samenwerking met 
Althaus, een van de vooraanstaande golfbaanarchi-
tecten in Duitsland.

LEADING WATER SOLUTIONS

www.smitsveldhoven.nl

NiB ScanPro voor 
onafhankelijke periodieke 
golfbaan inspecties 
inclusief onderhoudsadvies 
chemievrij beheer

www.nibscanpro.com   
nibscanpro@gmail.com

Casper Paulussen 
+31 (0)6 579 46 413   



Development & Innovations Manager
A leading role in bringing research and experiments to business opportunities

Word je enthousiast van ieder aspect van productontwikkeling en bedrijfsinnovaties? 

Ben je een ondernemende doorzetter en kun je collega’s inspireren om hun rol binnen 

experimenteel innoveren te spelen? Dan ben jij mogelijk onze nieuwe 

Development & Innovations Manager en wordt onze pay-off binnenkort jouw persoonlijke 

motto: Great in Grass!

Jouw uitdaging als Development & Innovations Manager
Enerzijds ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe innovatieve 
concepten voor Barenbrug Holland, voornamelijk rond voedergrassen en recre-
atiegrassen. In de praktijk betekent dit dat je heel nauw samenwerkt met onze 
research afdeling, onze productmanagers en andere Barenbrug bedrijven in de 
wereld. Daarbij houd je de behoeften van onze klanten constant in gedachten.
Anderzijds verwachten we dat je een inspirator bent voor de hele organisatie. In-
novatie gaat niet alleen over producten, maar over elk aspect van ons bedrijf. Col-
lega’s op elke afdeling moeten zich bewust zijn van hun cruciale rol in ‘innovatief 
denken’ en deelnemen aan experimenten om ons werk te optimaliseren en onze 
klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Kortom, je bent iemand die voorop loopt en inspireert. 
Je rapporteert aan de marketingmanager.

Concreet bestaan je taken en verantwoordelijkheden uit:
• Je haalt en je brengt veel informatie rondom productontwikkeling. Naast 
  Research zijn vooral Marketing en Sales belangrijke stakeholders.
• Je zorgt voor een begrijpelijke rapportage nadat productonderzoeken zijn 
  afgerond.
• Als een onderzoek leidt tot een nieuw product/concept, dan verzorg je training 
  over alle essentiële eigenschappen.
• Je onderhoudt contacten met bedrijven en organisaties waar we op het gebeid 
  van productontwikkeling mee samenwerken (bijv. toeleveranciers, 
  universiteiten, etc.).
• Je stimuleert experimentteams binnen de eigen organisatie met als doel onze 
  service en werkmethoden te verbeteren.
• Je implementeert het innovatief denken en werken binnen de 
  organisatiecultuur.

Wat verwachten we van je?
• Een afgeronde universitaire of HBO opleiding.
• Affiniteit met de groene sector.
• Ervaring als projectmanager, eventueel binnen een andere functie.
• Goede kennis van het Nederlands, Duits en Engels.

We verwachten de volgende competenties in jou te herkennen:
• Enthousiasme, overtuigingskracht en ondernemerschap.
• In staat een visie te ontwikkelen.
• Resultaatgericht.
• Organisatorisch sterk.
• Sterk in communiceren en presenteren.

Geïnteresseerd? 
Ben jij de persoon die wij zoeken? Mail dan je sollicitatie naar Wout Bouter, 
HR-manager (wbouter@barenbrug.nl). Voor extra informatie neem je contact op 
met Josephine van Gelder, marketingmanager (telefoon: 024-3488124). 
Informatie over de onderneming vind je op www.barenbrug.nl.

Waar kom je terecht?
Barenbrug Holland BV is een (h)echt familiebedrijf. Dat vertaalt zich in aandacht 
voor elkaar en in de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen vanuit eigen kennis en 
kracht binnen een werkomgeving waar respect en waardering centraal staan. 

We zijn trots, bevlogen en gezond eigenwijs. Op die manier creëren we al 114 
jaar graszaad oplossingen voor onze klanten in de veehouderij en in de sport en 
recreatie. Door de focus op de klant te houden en optimaal in te spelen op zijn 
behoefte, zijn we in staat onze duurzame en innovatieve producten wereldwijd te 
vermarkten.

Je vindt onze grassen in weilanden over de hele wereld, maar ook in stadions en 
op sportvelden, waaronder het WK en Europese kampioenschappen, golfbanen 
en openbare ruimtes. Elke dag werken meer dan 700 medewerkers in 18 landen 
op 6 continenten hard om die goede naam hoog te houden. Op het Nederlandse 
hoofdkantoor in Nijmegen vind je ruim 100 collega’s.

Wij bieden een inspirerende werkomgeving. Waar nodig bieden we aanvullende 
training om je te helpen jouw prestaties te optimaliseren. Daarnaast ontvang je 
uiteraard een prima salaris en een compleet pakket arbeidsvoorwaarden.
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Vorig jaar voerde Peter Swinkels een renovatie uit 
voor de atletiekbaan op sportpark Vrijenbroek. 
Dit is een kunststof rondbaan met binnenin een 
natuurgrasveld, waar de technische nummers 
gesitueerd zijn. Na de aanleg in 2015 zijn er geen 
werkzaamheden uitgevoerd ter verbetering van 
de grasmat op het binnenterrein. Hierdoor kwam 
er in de loop der jaren onkruid in, waardoor de 
mat voornamelijk uit slechte grassen en onkruiden 
bestond. 

In september 2017 werden de volgende werk-
zaamheden uitgevoerd:
• dood spuiten bestaande grasmat
• frezen
• egaliseren 
• dressen/bezanden sportveld
• bemesten met 1.800 kg organische meststoffen
• cultivateren 
• egaliseren
• 250 kg inzaaien met een mengsel van Engels 
   raaigras, roodzwenk en veldbeemdgras
• bemesten 
• schudbeluchten

Het mengsel is speciaal samengesteld, met 50% 
Engels raaigras, 30% roodzwenkgras met forse uit-
lopers en 20% veldbeemdgras, alle drie rassen uit 
de Grasgids. ‘Er is gekozen voor Grasgids-rassen om 
de kwaliteit van de rassen per soort met elkaar te 
kunnen vergelijken’, aldus Peter Swinkels.

Waarom is er gekozen voor dit specifieke 
mengsel?
Peter Swinkels: ‘Om verschillende redenen:
1. Engels raaigras vanwege de snelle opkomst, 
bespelingstolerantie en zodedichtheid.

2. Roodzwenk met forse uitlopers vanwege de 
zodedichtheid, droogtetolerantie en wintervast-
heid. Mijn ervaring in de graszodenteelt is dat 
roodzwenk met forse uitlopers dezelfde sterke 
zode kan maken als veldbeemd en ook sneller 
opkomt. 

3. Veldbeemdgras in combinatie met roodzwenk is 
het beste, omdat er geen beregening aanwezig is 
in verband met de droogtegevoeligheid.
Er is dan ook voor dit specifieke mengsel gekozen 
vanwege de voordelen van een snelle opkomst, 
een sterke zode, wintervastheid en weinig droog-
tegevoeligheid.’

Wat is het resultaat tot nu toe?
Peter Swinkels: ‘Het resultaat tot nu toe is wat ik 
ervan verwacht had. De mat ziet er goed uit en laat 
een stevige zode zien. Ik ben dan ook zeer tevre-
den met de keuze voor de Grasgids-rassen.’

Grasgids-rassen 
toepasbaar voor 
diverse projecten

Sinds oktober 2016 is Peter Swinkels werkzaam bij de 

gemeente Venlo, waar hij de verantwoordelijkheid 

heeft voor maar liefst veertien sportparken. Voor die 

tijd werkte Peter bijna 25 jaar bij Agrifirm, waarvan 

hij de laatste vijftien jaar actief was op het gebied 

van advisering en verkoop van graszaden, meststof-

fen en gewasbeschermingsmiddelen, bestemd voor 

sportparken, golfbanen, beheer openbaar groen en 

graszoden. 

Auteur: Steven Wiersema, sales- en productmanager DSV 
zaden, namens Plantum

Development & Innovations Manager
A leading role in bringing research and experiments to business opportunities

Word je enthousiast van ieder aspect van productontwikkeling en bedrijfsinnovaties? 

Ben je een ondernemende doorzetter en kun je collega’s inspireren om hun rol binnen 

experimenteel innoveren te spelen? Dan ben jij mogelijk onze nieuwe 

Development & Innovations Manager en wordt onze pay-off binnenkort jouw persoonlijke 

motto: Great in Grass!

Jouw uitdaging als Development & Innovations Manager
Enerzijds ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe innovatieve 
concepten voor Barenbrug Holland, voornamelijk rond voedergrassen en recre-
atiegrassen. In de praktijk betekent dit dat je heel nauw samenwerkt met onze 
research afdeling, onze productmanagers en andere Barenbrug bedrijven in de 
wereld. Daarbij houd je de behoeften van onze klanten constant in gedachten.
Anderzijds verwachten we dat je een inspirator bent voor de hele organisatie. In-
novatie gaat niet alleen over producten, maar over elk aspect van ons bedrijf. Col-
lega’s op elke afdeling moeten zich bewust zijn van hun cruciale rol in ‘innovatief 
denken’ en deelnemen aan experimenten om ons werk te optimaliseren en onze 
klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Kortom, je bent iemand die voorop loopt en inspireert. 
Je rapporteert aan de marketingmanager.

Concreet bestaan je taken en verantwoordelijkheden uit:
• Je haalt en je brengt veel informatie rondom productontwikkeling. Naast 
  Research zijn vooral Marketing en Sales belangrijke stakeholders.
• Je zorgt voor een begrijpelijke rapportage nadat productonderzoeken zijn 
  afgerond.
• Als een onderzoek leidt tot een nieuw product/concept, dan verzorg je training 
  over alle essentiële eigenschappen.
• Je onderhoudt contacten met bedrijven en organisaties waar we op het gebeid 
  van productontwikkeling mee samenwerken (bijv. toeleveranciers, 
  universiteiten, etc.).
• Je stimuleert experimentteams binnen de eigen organisatie met als doel onze 
  service en werkmethoden te verbeteren.
• Je implementeert het innovatief denken en werken binnen de 
  organisatiecultuur.

Wat verwachten we van je?
• Een afgeronde universitaire of HBO opleiding.
• Affiniteit met de groene sector.
• Ervaring als projectmanager, eventueel binnen een andere functie.
• Goede kennis van het Nederlands, Duits en Engels.

We verwachten de volgende competenties in jou te herkennen:
• Enthousiasme, overtuigingskracht en ondernemerschap.
• In staat een visie te ontwikkelen.
• Resultaatgericht.
• Organisatorisch sterk.
• Sterk in communiceren en presenteren.

Geïnteresseerd? 
Ben jij de persoon die wij zoeken? Mail dan je sollicitatie naar Wout Bouter, 
HR-manager (wbouter@barenbrug.nl). Voor extra informatie neem je contact op 
met Josephine van Gelder, marketingmanager (telefoon: 024-3488124). 
Informatie over de onderneming vind je op www.barenbrug.nl.

Waar kom je terecht?
Barenbrug Holland BV is een (h)echt familiebedrijf. Dat vertaalt zich in aandacht 
voor elkaar en in de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen vanuit eigen kennis en 
kracht binnen een werkomgeving waar respect en waardering centraal staan. 

We zijn trots, bevlogen en gezond eigenwijs. Op die manier creëren we al 114 
jaar graszaad oplossingen voor onze klanten in de veehouderij en in de sport en 
recreatie. Door de focus op de klant te houden en optimaal in te spelen op zijn 
behoefte, zijn we in staat onze duurzame en innovatieve producten wereldwijd te 
vermarkten.

Je vindt onze grassen in weilanden over de hele wereld, maar ook in stadions en 
op sportvelden, waaronder het WK en Europese kampioenschappen, golfbanen 
en openbare ruimtes. Elke dag werken meer dan 700 medewerkers in 18 landen 
op 6 continenten hard om die goede naam hoog te houden. Op het Nederlandse 
hoofdkantoor in Nijmegen vind je ruim 100 collega’s.

Wij bieden een inspirerende werkomgeving. Waar nodig bieden we aanvullende 
training om je te helpen jouw prestaties te optimaliseren. Daarnaast ontvang je 
uiteraard een prima salaris en een compleet pakket arbeidsvoorwaarden.
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‘We staan voor een 
nieuwe uitdaging’

De Vlaamse greenkeeper Davy Driesen van de Koninklijke Limburg Golfclub Houthalen heeft de Toro Greenkeeper Student of the Year Award 

gewonnen. We spraken met de winnaar over zijn onderscheiding en over greenkeeping in België. 

Auteur: Chris Veldkamp

Davy Driesen, winnaar Toro Greenkeeper Student of the Year 2018
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De Toro Greenkeeper Student of the Year Award 
bestaat al langer in het buitenland, maar is eind 
2017 voor het eerst ook in de regio Nederland 
en België uitgereikt. De 35-jarige Davy Driesen is 
daar dus de eerste winnaar. De Toro Greenkeeper 
Student of the Year Award geeft jonge professio-
nals de kans om zich door middel van een stage 
te verdiepen in het vak. Driesen zal in de herfst 
vier weken volledig meedraaien op de Old Course 
en andere banen in St Andrews. We spraken de 
prijswinnaar op zijn 18-holesbaan in het Belgische 
Houthalen-Helchteren.

Hoe ben je greenkeeper geworden?
'Ik ben geboren in Hasselt, niet ver hier vandaan. Ik 

heb hier van mijn 16de tot mijn 18de in de vakan-
ties gewerkt en ben daarna in dienst getreden bij 
de club. De eerste jaren was ik greenkeeper; nu 
ben ik assistent-hoofdgreenkeeper. In mei heb ik 
mijn hoofdgreenkeepersdiploma gehaald en op 
1 januari neem ik het werk van onze head green-
keeper Johny Maes over. Johny gaat met pensioen 
en hij stoomt me dit jaar met heel veel inzet klaar 
voor het werk dat me te wachten staat. Ik leer veel 
en heb veel aan hem te danken.’

Ben je voorgedragen voor de prijs of heb je 
jezelf aangemeld?
'Op aanraden van een aantal personen in de club 
heb ik me aangemeld, met het idee dat ik mis-
schien een voorbeeldrol kan gaan vervullen in 
België. Om dezelfde reden heeft de voorzitter van 
de GAB – de Greenkeepers Associatie België – me 
gevraagd om toe te treden tot de associatie en 
dat heb ik ook gedaan. Het plan is dat ik jonge 
greenkeepers ga motiveren om opleidingen en 
bijscholingscursussen te volgen. In Vlaanderen 
hebben we nu nog geen eigen greenkeepersoplei-
ding, dus we gaan daarvoor naar Nederland. Ik heb 
mijn cursussen gevolgd aan de Has Hogeschool in 
's-Hertogenbosch. Het is de bedoeling dat ik een 
rol ga spelen bij het opzetten van greenkeeper-
opleidingen in België. Ik ga proberen te bereiken 
dat clubs meer gaan investeren in goed opgeleid 
personeel: mensen met een goede productkennis, 
die middelen op de juiste wijze gebruiken.’

‘In het verleden was er op het gebied van produc-
ten veel nattevingerwerk en dat moeten we eruit 
krijgen. We moeten de juiste doses gaan toepassen 
en aan de natuur denken, biologische middelen 
gaan gebruiken. Dat wordt sowieso een verplich-
ting. In Nederland komt er een verbod op gewas-
beschermingsmiddelen en ook in Vlaanderen en 
Wallonië zal fungicidevrij beheer binnen enkele 
jaren verplicht worden. We moeten daar klaar voor 
zijn en nu al werken met biologische producten. 
Dat doen we ook en ik functioneer hierbij als een 
schakel tussen verschillende clubs. We werken op 
Limburg Golfclub Houthalen met een biologisch 
programma en ik stimuleer andere clubs om dat 
ook te doen. We moeten verder ook onze green-
keepersassociatie goed op de kaart zetten en sti-
muleren dat iedere greenkeeper zich aansluit.'

Wat gebeurde er nadat je aangemeld was voor 
de onderscheiding Toro Greenkeeper Student 
of the Year?
'Alle kandidaten moesten een presentatie geven 
over een vrij te kiezen onderwerp. De jury bestond 
uit Niels Dokkuma van de NGF, Mascha Smit 

van IPC Groene Ruimte, Sjaak Groen van de Has 
Hogeschool, golfbaanarchitect Bruno Steensels en 
Philippe Mallaerts, de voorzitter van de Belgische 
greenkeepersassociatie. Ik heb een presentatie 
gegeven over biologisch beheer en het product 
Chitosan, dat wij nu al drie jaar op Limburg 
Golfclub Houthalen gebruiken. Het is een biolo-
gisch fungicide, dat gewonnen wordt uit schaal-
dieren. Mijn onderscheiding werd uitgereikt na 
afloop van het Nationaal Golf & Groen Symposium, 
toen ook de Greenkeeper of the Year bekend werd 
gemaakt.’

En nu mag je naar St Andrews.
‘Ik mag in oktober meelopen op de banen in St 
Andrews en dat lijkt me heel leerzaam. St Andrews 
is het walhalla van de golf en je steekt er enorm 
veel op. Ik kijk er erg naar uit en wil veel ervaring 
opdoen op het gebied van fungiciden, biologisch 
beheer, de werkloods, het wedstrijdschema, 
planning en ga zo maar verder. Ik ga proberen 
om zo veel mogelijk te leren en dat te delen met 
Belgische en Nederlandse collega's. Ik wil Toro 
bedanken voor deze geweldige kans, maar ik ben 
mijn club ook heel dankbaar voor alle steun die ik 
krijg.’

Is er op Houthalen al sprake van volledig 
chemievrij beheer?
'We verdiepen ons er al een kleine vijf jaar in, de 
laatste drie jaar heel intens. We zijn gaan proef-
draaien met Chitosan en andere biologische mid-
delen. We hebben Chitosan eerst op een aantal 
fairways en greens getest. Die fairways waren 
vroeger heel ziektegevoelig. Het product bleek 
een goede invloed te hebben; de ziektes bleven 
weg of werden fel afgeremd. We zetten het mid-
del nu met succes in op de hele baan. Vorig jaar 
hebben we maar één keer naar een fungicide 
moeten grijpen en dit jaar tot op heden nog niet. 
De doelstelling voor dit jaar is om geen gewas-
beschermingsmiddelen te gebruiken. Onze baan 

INTERVIEW

‘Wij greenkeepers 

kunnen ermee leven dat de 

baan soms bleekgroen is. 

Sommige golfers nog niet’

7 min. leestijd
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leent zich goed voor fungicidevrij beheer; het vol-
ledige terrein is zandgrond. We stoppen ook veel 
tijd in het stimuleren van de natuur en de fraaie 
heide, waar Limburg Golf Houthalen bekend om is. 
Het is belangrijk om de natuur te respecteren en te 
versterken.'

Zijn Belgische greenkeepers en golfers al goed 
op de hoogte van de strengere wetgeving die 
er aankomt op het gebied van gewasbescher-
mingsmiddelen?
'Het onderwerp wordt hier vooralsnog minder 
besproken dan in Nederland. Ik denk dat som-
mige Belgische golfclubs verrast zullen worden als 
het zover is. Maar er zijn veel Vlaamse en Waalse 
clubs die al heel bewust bezig zijn met chemievrij 
beheer, die bijvoorbeeld al minder beregenen en 
op een andere manier doorzaaien.'

Hebben de Belgische golfers begrip voor che-
mievrij beheer? 
‘Onder de golfers in België zijn er veel die begrip 
hebben voor onze stappen, maar ik merk ook dat 
er nog veel zijn die een perfect groene baan wen-
sen, die nog niet snappen dat wij greenkeepers zo 
veel mogelijk water willen besparen en zo weinig 
mogelijk fungiciden willen gebruiken. We snappen 
dat de golfer betaalt voor een groene baan, maar 

wij greenkeepers kunnen ermee leven dat de baan 
soms bleekgroen is in plaats van heldergroen.’

‘Sommige golfers kunnen daar nog niet mee leven. 
Ik denk dat we Belgische golfspelers meer moe-
ten betrekken bij duurzaam beheer, meer uitleg 
moeten verschaffen over wat we doen en waarom. 
We moeten bijvoorbeeld vertellen waarom we 
minder lang beregenen op de fairways. Het is een 
kwestie van uitleggen, communicatie. Ik vind dat 
wij greenkeepers teksten moeten aanleveren voor 
publicaties in Belgische golfmedia. Als we prikken, 
zeggen sommige mensen met verbazing dat we 
gaten in de greens aan het maken zijn. Je moet dus 
uitleggen wat je doet en waarom, vertellen dat een 
green door deze werkzaamheden op korte termijn 
minder goed is, maar op lange termijn gezond 
blijft. Er zijn veel mensen die dat niet snappen, dus 
moet onze communicatie verbeteren.'

In Nederland heerst de opvatting dat de 
greens in België sneller en beter zijn dan op 
Nederlandse banen en dat dit komt doordat jul-
lie veel chemie gebruiken. Wat is hiervan waar?
‘Ik denk dat we de laatste jaren in België al veel 
stappen hebben ondernomen om zo weinig 
mogelijk van de toegelaten chemische middelen 
te gebruiken en toch goede greens te creëren. We 

steken veel energie in het gezond houden van de 
greens en we testen biologische producten. We 
hebben hier niet stilgezeten en doen niet voortdu-
rend een greep in de fungicidenkast.'

Misschien is de verklaring dat Belgische 
banen meer greenkeepers hebben dan de 
Nederlandse?
'Ik denk dat de meeste Belgische banen inderdaad 
een groter greenkeepersteam hebben dan de 
Nederlandse. Nederlandse 18-holesbanen hebben 
vaak maar vier tot vijf greenkeepers, zelfs banen 
met 27 holes. Ons team op Limburg Golfclub 
Houthalen, een 18-holesbaan, bestaat uit acht 
fulltime mensen. Vergeleken met veel Nederlandse 
banen zijn we dus bevoorrecht. Omdat we meer 
mensen hebben, kunnen we meer kwaliteit leve-
ren bij bepaalde werkzaamheden, werk dat in 
Nederland misschien heel snel moet gebeuren 
omdat er minder personeel is. Maar elke golfclub 
in Nederland en België heeft natuurlijk eigen doel-
stellingen op het gebied van onderhoud en er is 
per club ook verschil in financiële slagkracht.'

Je bent 35 jaar en jouw generatie moet over-
stappen naar chemievrij beheer. Sta je daar-
achter?
'Ik sta er volledig achter. De vorige generatie heeft 

Koninklijke Limburg Golfclub Houthalen: acht fulltime greenkeepers in dienst.
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van Houthalen een topbaan gemaakt. Er is schit-
terend werk afgeleverd. Maar in het verleden is in 
het algemeen veel gewerkt met vaste schema's 
en methodes, waar niet van afgeweken werd. Een 
voorbeeld is beregening op de ouderwetse manier, 
waarbij elke sproeier tien minuten water geeft. We 
kunnen tegenwoordig elke sproeier apart instel-
len: de één twee minuten, een ander drie minuten, 
weer een ander 30 seconden. We kunnen en moe-
ten veel gerichter gaan beregenen, niet alleen voor 
mens en maatschappij, maar ook voor de banen. 
Want ik denk dat je de banen naar een veel hoger 

niveau tilt als je bepaalde zones gericht beregent 
en zo de groei en kleur van de baan controleert. 
Je bespaart dan ook op bemesting. We staan voor 
een nieuwe uitdaging. Het moet op een andere 
manier dan 20 jaar geleden, maar dat kan ook.'

Wat is de grootste uitdaging in de toekomst: 
ziektes op greens, onkruid op fairways of water-
beperkingen?
'Ik denk dat water het grootste probleem wordt. Er 
zal in de toekomst een limiet komen aan het water 
en grondwater dat gebruikt mag worden. Het kan 
dus moeilijk worden om het vocht in de greens 
op peil te houden. Wat betreft de bestrijding van 
ziektes en onkruid zijn er opties genoeg, bijvoor-
beeld het doorzaaien met andere grassen die 
ziektebestendig zijn. De grasspriet wordt tekens 
verbeterd, maar de beschikbare hoeveelheid water 
voor golfbanen heeft niemand in de hand. Ik denk 
dat het heel belangrijk is dat alle greenkeepers 
in Nederland en België zich blijven bijscholen en 
openstaan voor vernieuwing. Dan doel ik bijvoor-
beeld op gericht beregenen, niet langer elke plek 
tien minuten water geven. We kunnen in de toe-
komst ook veel preciezer gaan bemesten, met of 
zonder gps-gestuurde strooiers.'

Wereldwijd komen er steeds meer robotmaaiers 
en gps-gestuurde machines. Hoe ziet het vak 
greenkeeper er over 30 jaar uit, denk je? 
'Wij gebruiken hier op de range een geroboti-
seerde maaier en ballenraper en daar zijn we heel 
tevreden over. Ik denk ook dat er muziek zit in 
robotmaaiers voor fairways en greens, maar we 
kunnen ze nu nog niet op alle golfclubs introdu-
ceren. Op open banen zonder bomen werken ze 
al goed, maar op golfbanen met bos is de gps-
ontvangst nog niet goed genoeg. Er zullen zeker 

steeds meer robots komen, maar ik denk niet dat 
greenkeepers volledig worden vervangen door 
machines. Robots zullen ons werk vergemakkelij-
ken, maar greenkeepers zullen altijd nodig zijn.’ 

‘Ons werk zal wel veranderen. We moeten bijvoor-
beeld bepaalde werkzaamheden op de greens 
heel gericht met de hand gaan uitvoeren, wat 
meerwaarde oplevert voor de greens. In de toe-
komst gaan we ook steeds meer meten. Meten is 
weten; dat heb ik in Nederland geleerd. Wij meten 
op Houthalen ook steeds meer: de snelheid van de 
greens, het vocht in de greens, de bodemgesteld-
heid. In de toekomst zal er voor greenkeepers veel 
computer- en registratiewerk bij komen, maar ik 
denk dat greenkeepers per dag nog zeker vier tot 
vijf uur op de baan moeten rondlopen om alles 
visueel vast te stellen. Wat het oog ziet, is niet 
altijd hetzelfde als wat de metingen vertellen. Een 
computer kan zeggen dat er genoeg vocht in de 
bodem van een green zit, maar soms blijkt uit een 
visuele inspectie dat het gras toch water nodig 
heeft.'

Speel je zelf golf en is het belangrijk dat green-
keepers golf spelen?
‘Ik speel zelf af en toe. Het is in mijn ogen belang-
rijk dat alle greenkeepers geregeld een rondje spe-
len. Als greenkeepers de baan op gaan als golfer, 
kijken ze met de ogen van een golfer en zien ze 
andere dingen. Je begrijpt dan ook bepaalde wen-
sen die bij golfers leven.'

INTERVIEW

De doelstelling van Limburg Golfclub Houthalen voor dit jaar is om geen gewasbeschermings-
middelen te gebruiken.

De baan in Houthalen als de heide bloeit.
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NGA
De Nederlandse Greenkeepers Association is de overkoepelende 
belangenvereniging van greenkeepers in Nederland. Het voornaamste 
doel van de vereniging is om greenkeepers door opleiding en training te 
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Nu is het ook niet niks wat Redexim heeft gepres-
teerd. Zij zijn met de Vertidrain de oorspronkelijke 
uitvinder van de wrikbeluchter en wisten daar 
zo’n wereldsucces van te maken, dat de naam 
‘Vertidrain’ naast merknaam ook de naam van een 
productgroep is geworden. Toch zijn er internatio-
naal wel de nodige concurrenten op de markt en 
met succes. Redexim is heel succesvol als het gaat 
om bijzondere toernooien, zoals het afgelopen 
WK voetbal in Rusland. Maar Wiedenmann zit ook 

niet stil en heeft volgens de eigen site ook een 
aantal Russische stadions van beluchters voor-
zien. Wiedenmann noemt zichzelf marktleider in 
Duitsland, Frankrijk en Engeland met zijn wrikbe-
luchters. Nu is dat soort claims door het ontbreken 
van echte marktcijfers lastig te bewijzen, maar een 
beetje rondbellen en mailen levert op zijn minst 
het beeld op dat Wiedenmann en Redexim elkaar 
dicht op de hielen zitten. Richard Campey van het 
internationale Campey Turfcare maakt de inschat-

ting dat die claim van Wiedenmann wat betreft 
het Verenigd Koninkrijk wel klopt, maar dat veel 
grote aannemers voor Vertidrain kiezen omdat het 
een machine heeft met een werkbreedte van 2,60 
meter, terwijl de grootste Wiedenmann ‘slechts’ 
2,10 meter werkbreedte heeft. 
Wiedenmanns verkoopdirecteur Carl Wiedenmann 
– nee, geen familie – lijkt niet onder de indruk van 
dat verschil in werkbreedte. Hij durft de uitdaging 
zelfs aan en stelt dat zijn smallere beluchter als het 

Wiedenmann maakt ernst 
van de Nederlandse markt
Zou ‘die andere’ wrikbeluchter nu eindelijk gaan doorbreken op de 
Nederlandse markt? 

Vraag een gemiddelde greenkeeper of fieldmanager wat een wrikbeluchter is en de kans is groot dat u een glazige blik terugkrijgt. Toch is dat de machi-

ne waarmee Redexim al meer dan dertig jaar geleden naam maakte in het wereldje. Het Duitse Wiedenmann probeert via een import bij Jean Heybroek 

een einde te maken aan dit bijna-monopolie. Uw redacteur gaat zelf op onderzoek uit in Duitsland bij Wiedenmann.  

Auteur: Hein van Iersel 

Lasrobot die 360 graden kan lassen in één beweging.
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gaat om de capaciteit de vijftig centimeter bredere 
beluchter van Redexim de baas is. 
De breedste Wiedenmann beluchter, de Terra Spike 
XD8-210 heeft zoals gezegd een werkbreedte van 
2,10 meter en prikt tot 27 cm diep. Daarbij geldt: Er 
hoeft er ook niet altijd op een grote diepte geprikt 
te worden. In de bovenste 30 cm van de toplaag 
moet het gebeuren qua wortelgroei, temperatuur 
en afwatering.

Groot
Wat blijkt bij aankomst in Rammingen in het 
Schwaben-land: Wiedenmann is groot. Heel groot 
zelf. In de Duitse vestiging zijn een slordige hon-
derd mensen werkzaam met productieontwik-
keling en verkoop van Wiedenmann-machines. 
Maar dat is minder dan de helft van het concern. 
In Hongarije, minder dan één dag rijden met een 
vrachtwagen verwijderd, zijn ruim meer dan hon-
derd mensen bezig met de productie. Je zou kun-
nen zeggen dat de vestiging in Hongarije verant-
woordelijk is voor het merendeel van de productie 
van de beluchters, en dat de zeer specialistische 
bouw, assemblage en distributie vanuit Duitsland 
plaatsvinden. Het gaat dan om beluchters, maar 
ook om de andere machines van Wiedenmann. 
Salesmanager Wolfgang Rompel, die samen met 
zijn collega Carl Wiedenmann de rondleiding 
verzorgt in de fabriek in Rammingen, stelt: ‘In 
principe is er in Duitsland geen enkele gemeente 
te vinden waar niet minimaal één Wiedenmann-
machine te vinden is.’ Pas dan blijkt hoe slecht 
voorbereid uw redacteur op pad is gegaan, maar 
vooral ook hoe breed het pakket machines van 
Wiedenmann is. Jean Heybroek is sinds kort aan de 
slag met de beluchters van dit Duitse merk, maar 
Wiedenmann verkoopt daarnaast ook doorzaaima-
chines, opraapwagens en machines die helemaal 
niets met graszaad te maken hebben, zoals kunst-
grasonderhoudsmachines en machines voor de 

winterdienst en gladheidsbestrijding. Carl 
Wiedenmann geeft meteen een primeur 
prijs wat betreft dat laatste. Op dit 
moment worden er nog steeds machi-
nes voor de winterdienst gemaakt, 
maar met ingang van 2019 houdt 
dat op. Volgens de verkoopdirec-
teur van Wiedenmann Europe zit 
daar geen toegevoegde waarde 
meer in. Carl Wiedenmann: ‘Wij 
willen hoogwaardige machines 
bouwen. Daar is behoefte aan in de 
markt voor grasbewerkingsmachines. Dat 
geldt niet op het gebied van machines voor de 
winterdienst.’
Jean Heybroek is overigens niet de enige impor-
teur van Wiedenmann in Nederland. Ook de 
Mechan Groep heeft een pakket machines in het 
assortiment, maar omdat deze importeur van agra-
rische machines en tractoren (o.a. Fendt en Valtra) 
niet gericht is op golf en sport, gingen de aandeel-
houders van Wiedenmann op zoek naar een extra 
importeur. Heybroek verkoopt nu nog alleen de 
wrikbeluchters, maar de ambitie bij Wiedenmann is 
duidelijk: zij hopen dat Heybroek zich gaat bezig-
houden met een breder pakket machines.

Kwaliteit
Wat de verkoopdirecteur bedoelt met kwaliteits-
machines, blijkt al gauw als ik met Rompel en 
Wiedenmann een rondje maak door de fabriek. 
Dit is niet hoe je je een klassieke machinefabriek 
voorstelt, met veel lascabines, stof en herrie. 
Wiedenmann is gevestigd in een uiterst moderne 
fabriek met een state of the art machinepark. 
Bijzonder is bijvoorbeeld de laatste generatie 
lasrobot, die 360 graden kan lassen. Echt trots zijn 
de heren op hun richtbank. Rompel legt uit: ‘Wij 
maken al vele jaren beluchters. De capaciteit en 
snelheid van die beluchters nemen nog steeds toe, 

maar daarmee ook de noodzaak om machines te 
maken die tot op de millimeter exact uitgericht 
zijn. Het geraamte van een beluchter moet je 
vergelijken met het chassis van een auto. Onze 
geraamtes werden vroeger zelfs gemaakt door 
bedrijven in de buurt die chassis bouwden voor 
autofabrikanten. (In de buurt van de Wiedenmann-
fabriek worden onder andere Porsche en BMW 
gebouwd, red.) Maar omdat de automarkt boo-
ming is en veel groter dan onze markt, waren wij 
min of meer gedwongen om te investeren in een 
eigen richtmachine. Dat betekende wel een inves-
tering van meer dan een miljoen euro. Met deze 
machine kun je werktuigen tot 5 meter breed in 
één keer uitrichten.’

Carl Wiedenmann legt uit wat het belang hiervan 
is: ‘Het kost veel kracht om één beluchtingspen de 
grond in te drijven. Maar het kost bijna nog meer 
power om diezelfde pen de grond weer uit te trek-
ken. De eerste generatie machines liep misschien 
600 meter per uur, maar inmiddels lopen onze 
nieuwste machines bijna 4 kilometer per uur. Tel 
daarbij op dat de machines ook breder geworden 
zijn; dan realiseer je je al snel dat de krachten die 

ACHTERGROND

Karl Wiedenmann Wolfgang Rompel
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Greenkeeper of the Year. Met dank aan de sponsors 
Jean Heybroek en ICL gaat een deskundige jury dit jaar  
weer op zoek naar de beste, meest getalenteerde 
Greenkeeper van Nederland.
 
Denk jij dat je voor deze award in aanmerking komt?  
Of ken je een collega greenkeeper waarvan je vindt dat  
hij of zij een goede kandidaat is? Geef dan vandaag nog 
naam en golfbaan door aan de redactie. Je hebt tot  
1 juni 2018 de tijd.
 
Kijk voor meer informatie op  
www.greenkeeperoftheyear.nl
Uw kandidaten kunt u doorgeven  
aan Lieke van der Weijde  
via lieke@nwst.nl

Wie wordt de opvolger 
van Arjen Westeneng als
Fieldmanager of the Year 2019?

Adv_Greenkeeper of the year_aanmelden.indd   1 28/06/18   13:51



23www.greenkeeper.nl

op de machine worden uitgeoefend exponentieel 
zijn toegenomen. Op maximale snelheid gaat 
een pen vier keer per seconde de grond in en uit. 
Vermenigvuldig dat met het aantal pennen op een 
as, dat varieert van 14 pennen bij een werkbreedte 
van 1,60 meter tot 16 pennen (tot max 25 mm 
diameter) bij een werkbreedte van 2,10 meter, en 
je begrijpt dat dit enorm veel kracht kost. Als jouw 
machines al bij aanvang niet 100 procent recht en 
stabiel zijn, zul je zien dat ze al snel ontzet raken.’ 

The Magic Word is in ieder geval snelheid. Dat is las-
tig te bepalen bij beluchters. Wij hebben daarom 
de getallen die de concurrenten Wiedenmann 
en Redexim zelf opgeven op de eigen sites met 
elkaar vergeleken voor vergelijkbare machines. 
Wat blijkt de Vertidrain 7521 met een werkbreedte 
van 2,10 meter kan bij een vierkant gaten patroon 
van 130 mm een werksnelheid bereiken van 1,4 
kilometer per uur.  Wiedenmann claimt op de 
eigen site en dezelfde gat-afstand een snelheid van 
3,8 kilometer per uur. Eén belangrijk verschil:  de 
Vertidrain 7521 prikt tot 40 centimeter diep en de 
Wiedenmann gaat niet dieper dan 27,5 centimeter. 

Mooie aanVUllinG Van ons paKKeT
Maarten van Heck (l) en Arne Valk (r) zijn 
de mannen die bij importeur Heybroek de 
Wiedenmann Terra Spike beluchters aan 
de man of vrouw moeten gaan brengen. 
Dat gaat volgens beide heren wel lukken.  
Maarten van Heck: ‘We zijn nu goed twee 
maanden bezig en hebben twee machines 
verkocht. Een aan de Noord-Nederlandse 
golfclub en één aan een golfbaanaannemer: 
HGM. De uitdaging die wij als importeur 
hebben is dat wij de gebruiker duidelijk 
moeten maken dat 40 centimeter diep 
beluchten doorgans niet echt nodig.  In de 
toplaag moet het gebeuren qua wortelgroei, 
temperatuur en afwatering.  Wil je dieper 
beluchten dan kan dat in onze visie veel 
beter met een schudbeluchter, zoals onze 
Imants Shockwave die tot 38 centimeter diep 
kan gaan.’

ReacTie Van ReDexiM
Voor verschillende toepassingen produceert 
Redexim Verti-Drain modellen, in verschil-
lende gewichtsklassen en met verschillende 
prikdieptes, werkbreedtes en snelheden. Voor 
het prikken van berghellingen van skipistes 
in de Alpen, ter voorkoming van erosie, zijn 
de eisen anders dan voor het prikken van 
greens van golfbanen.
Volgens recent onderzoek is Redexim 
markteleider in Duitsland op het gebied van 
diepbeluchters. De Duitse top golfbanen en 
Bundesliga clubs en de DFB, nu ook weer in 
Rusland op het WK, werken vaak en veel met 
Verti-Drains. Dat geldt ook voor Duitse loon-
werkers. Redexim produceert ook heel snelle 
beluchters, ook voor zware bodems, De 
voortgaande snelheid moet altijd gerelateerd 
worden aan werkdiepte, gat afstand en werk-
beeld. Vooral dit laatste is belangrijk. Het WK 
stadion in Kazan bijvoorbeeld vertidraint het 
veld steevast voor elke wedstrijd, ook tijdens 
het WK, om het veld overal dezelfde hardheid 
(elasticiteit) te geven. 

Het chassis van een beluchtingsmachine. Door het gebruik van lasrobots en een richtbank is dit 
altijd 100 procent vlak. 

De machines worden in Hongarije in elkaar gelast en in Duitsland geassembleerd.

‘Het kost veel kracht om één 

beluchtingspen de grond 

in te drijven'
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Grazende greenkeepers
De redactie van Greenkeeper treft regelmatig kiekjes van banen, vaak onder bijzondere omstandigheden - met sneeuw, een mooie zonsopkomst of een 

dier dat op de baan loopt - en gemaakt door trotse greenkeepers. Deze keer vond ze in haar mailbox een foto van Jean-Marc Regelink, greenkeeper op 

de Rosendaelsche Golfclub. leuk detail: in de vroege jaren van de baan werden ook schapen ingezet.

p.s. heb jij ook een mooie foto? opsturen mag altijd: redactie@nwst.nl
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Na twee edities gericht op sportvelden, deed de 
Greenlive Tour dit jaar voor het eerst golfbanen 
aan, met bijeenkomsten op banen De Swinkelsche,  
De Hoge Dijk en De Koepel. Naast GKB waren de 
volgende bedrijven en organisaties erbij  
betrokken: Vredo, Barenbrug, John Deere, 
NLadviseurs, de NGA en de dealers Groenoord, 
Kraakman Perfors, Jan de Winkel, Staadegaard en 
Agri-Machines.

Het thema was deze eerste keer precisiebeheer. 
‘Precisiebeheer is voor sommigen een vrij grote 
stap. Daarom is het belangrijk om te laten zien dat 
je er ook met kleine handelingen naartoe kunt 
werken’, vertelt Guido Hamelink van NLadviseurs. 
NLadviseurs begeleidt diverse golfbanen bij het 
realiseren van duurzaam en chemievrij beheer en 
verzorgde tijdens de Greenlive Tour samen met de 
NGA een seminar rond dit thema. 

Bij precisiebeheer gaat het enerzijds om  
technologie (onder meer machines) en anderzijds 
om doelmatig beheer. Dat wil zeggen: beheer op 
maat en naar behoefte, resultaatgericht, de juiste 
dingen goed doen. Hamelink toonde hoe je beheer 
kunt structureren en onderbouwen door te werken 
in een cyclus van plannen, uitvoeren, controleren 
en anticiperen. Ook liet hij zien hoe de online tool 
Environmental Management System (EMS) daarbij 
kan ondersteunen.

Demonstraties
‘s Middags stond het programma in het teken van 
de techniek, met demo’s van GKB, John Deere en 
Vredo. Bart Perfors van Kraakman Perfors toonde 
diverse maaiers van John Deere: de 8700A fair-
waymaaier, 2500E greenmaaier en de 7400A en de 
9009A roughmaaier. Deze maaiers zijn voorzien 
van Techcontrol waarmee onder meer maai-,  

keer- en transportsnelheid kan worden ingesteld 
en een technologie waarmee de hoofdgreen-
keeper op voorhand de (maximale) rij-, maai- en 
draaisnelheid kan vaststellen. Verder zijn de kooien 
uitgevoerd met het Speedlink-systeem waardoor 
het makkelijk is ze op hoogte af te stellen; bij 
de roughmaaiers is het ook gemakkelijk om de 
hoogte in te verstellen dankzij het gereedschaps-
loze instelsysteem. Het dagelijks onderhouden 
van de machines is eenvoudig; de filters zitten op 
toegankelijke plaatsen, net als de radiator. De dub-
belwerkende hydraulische stuurcilinder met enkele 
stang zorgt voor rechte lijnen in de roughs, de 
greens en de fairway. Detail: model 8700A rijdt her 
en der rond met een gps-uitrusting waarmee het 
apparaat autonoom kan maaien.

Jan-Willem Kraaijeveld en Rudolf Molenaar 
van GKB toonden een hele range machines 

Greenlive Tour heeft  
primeur op golfbaan
Greenkeepers bijgepraat over precisiebeheer, met combinatie theorie en praktijk

Zo’n dertig greenkeepers en andere geïnteresseerden verzamelden zich donderdag 14 juni op golfbaan De Koepel in Wierden, voor de derde 

bijeenkomst van de Greenlive Tour.  

Auteur: Kelly Kuenen

John Deere 8700A fairwaymaaier 
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voor de demo’s, in combinatie met John Deere. 
Bijvoorbeeld het kleinste model bezandingsma-
chine, de SP100 op de John Deere Progator. De 
Progator, met twee- of vierwielaandrijving, werd 
onlangs vernieuwd en heeft nu een grotere tank-
inhoud en een verbeterde schakelbak, waarmee 
het mogelijk is om in de derde versnelling weg te 
rijden. Bij de samenwerking tussen GKB en De Enk 
Groen & Golf is te zien hoe precisiebeheer om de 
hoek komt kijken. In een op maat gemaakte SP300 
worden taakkaarten van de planningssoftware 
gekoppeld aan de computer van de bezander, 
zodat op elk oppervlak precies de juiste hoeveel-
heid zand wordt aangebracht. De stand varieert 
van helemaal dicht tot acht meter open, waarbij 
per twee meter geschakeld kan worden en de 
dosering van de klep per schotel wordt geregeld.

Ook werd de Sandfiller SF120 getoond. Deze 
kan verticuteren tot een diepte van 4 centimeter 

en in dezelfde werkgang zand aanbrengen. Het 
geverticuteerde materiaal wordt opgevangen in 
een opvangbak, die via een cilinder aan de zij-
kant wordt geleegd. Het mooiste resultaat wordt 
behaald bij toepassing tijdens mooi weer, ant-
woordt Kraaijeveld op een vraag uit het publiek. 
‘Gedroogd zand is immers net als suiker. Het beste 
is een dag niet beregenen en dan deze hande-
ling uitvoeren.’ Het verticuteren gebeurt tegen de 
rijrichting in, zodat al het ongewenste materiaal 
wordt meengenomen. ‘Door twee handelingen te 
combineren en het materiaal direct op te vangen, 
bespaar je tijd en mankracht.’ 

GKB’s nieuwe doorzaaier CS120 had vorig jaar de 
primeur op de Greenlive Tour voor sportvelden en 
was ook hier te zien. De machine werkt met een 
spijkerrol waarvan de diepte ingesteld kan worden. 
Eventueel kan het apparaat nog verzwaard worden 
om de zaaidiepte verder te vergroten. De afstel-

ling van de zaaddosering gebeurt nu nog in vaste 
standen, maar wordt straks traploos instelbaar, 
waarmee het ook mogelijk is de zaadhoeveelheid 
te kalibreren. 

Anne van Engelen toonde namens Vredo de door-
zaaimachines TurfFix en SuperCompact, die beide 
met schijven sleuven in de grond snijden en het 
graszaad hierin laten vallen. TurfFix is het kleinere 
model, waarbij de zaaibak tevens vervangen 
kan worden door een bezandingsbak of prikrol. 
Doorzaaien gebeurde hier met Barenbrugs Yellow 
Jacket Water Manager. De Seed Enhancement 
Technology vloeit bij bewatering uit in de bodem 
en hecht zich aan de zandkorrels. Deze zone houdt 
water vast en reguleert de vochthuishouding rond 
het zaadje. 

Floor Drissen van Barenbrug: ‘In de praktijk zien we 
vaak dat sportoppervlakken erg droog en zanderig 
worden opgebouwd, waardoor de jonge grasplan-
ten weinig kans krijgen om water op te nemen. Het 
product stimuleert een goede groei tot volwassen 
grasplanten, waardoor eerder onderhoudsmaatre-
gelen getroffen kunnen worden.’

In totaal bezochten ongeveer honderd man de 
Greenlive Tour. Jan-Willem Kraaijeveld toont zich 
tevreden over de belangstelling en de opzet. ‘Het 
was een mooie combinatie van theorie en praktijk.’ 

ACTUEEL

GKB SP100 i.c.m. John Deere Progator  

Vredo Supercompact 

GKB SF120

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-7630
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Kwaliteit van beregeningswater
De kwaliteit van water wordt mede bepaald door 
een aantal chemische aspecten. Jaar in, jaar uit 
beregenen van een golfbaan beïnvloedt dan ook 
de chemische samenstelling van de toplaag. Het 
is daarom aan te raden aandacht te besteden aan 
het beregeningswater. Hoewel er geen harde cri-
teria voor golfbanen bestaan, zijn er wel richtlijnen 
bekend. Een goede wateranalyse biedt hier inzicht 
in. Mede op basis hiervan kan de greenkeeper bij 
problemen maatregelen nemen. Te denken valt 
aan het toevoegen van een waterzuivering of filter-
installatie aan het beregeningssysteem.  
Beregening op golfbanen gebeurt over het alge-

meen op twee manieren: door het oppompen van 
bronwater of via het oppervlaktewater.

analyse van bronwater en oppervlaktewater
Een van de zaken die van invloed zijn op de kwali-
teit van beregeningswater, is het zoutgehalte. Als 
maatstaf voor het totale zoutgehalte wordt veelal 
de EC bepaald. Deze mag uiteraard niet te hoog 
zijn. Ook kan er sprake zijn van een te hoog gehal-
te bicarbonaat (HCO3). Dit veroorzaakt een hogere 
pH, wat de opname van belangrijke voedingsele-
menten door de grasplant in de weg kan staan. 
Bronwater kan in sommige gevallen te veel ijzer 
bevatten. Te veel ijzer legt het beschikbare fosfaat 

in de toplaag vast. De grasplant kan dit fosfaat niet 
meer opnemen, wat nadelig is voor onder meer de 
ontwikkeling van nieuwe beworteling. Daarnaast 
kan een te hoog ijzergehalte verstopping van de 
beregeningsinstallatie veroorzaken. Dit geldt overi-
gens ook voor te hard water door kalkafzetting aan 
de leidingen.

Voor oppervlaktewater is het tijdstip van bemon-
stering van invloed op de gemeten resultaten. 
In de zomermaanden zijn de rivierstanden het 
laagst van het jaar. De EC-waarde is dan hoger. Het 
schaarse water wordt minder verdund door schoon 
regenwater. Hierdoor stijgt het gehalte aan onge-

nu de zomer is aangebroken, is het tijd om meer aandacht te besteden aan de beregening. in deze periode van het jaar is de grasmat wat water betreft 

voor een belangrijk deel afhankelijk van beregening. Goed watermanagement bepaalt dus in belangrijke mate de kwaliteit van het gras. Dit artikel 

biedt inzicht in twee belangrijke aspecten van watermanagement op de golfbaan: de kwaliteit van het beregeningswater en de frequentie van 

beregening.

Auteur: Emile Bezemer

Goed watermanagement 
voor een gezonde green
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wenste zouten. Een te hoge EC-waarde in het bere-
geningswater kan door accumulatie van zouten 
de opname van belangrijke voedingselementen in 
de weg staan en schade aan de (jonge) grasplant 
veroorzaken. Het is dus belangrijk dat u het opper-
vlaktewater laat analyseren in de periode dat  dit 
gebruikt wordt voor de beregening: in de zomer-
maanden. Alleen dan krijgt u een goed beeld van 
de relevante  waterkwaliteit op dat moment. 

Frequentie van beregenen
Als de zon zich weer enige dagen laat zien en de 
green enigszins begint te verkleuren, is vaak snel 
de conclusie getrokken dat de grasmat aan het uit-
drogen is. Vroeg in het seizoen gebeurt het welis-
waar nog niet te veel en niet te lang, maar eenmaal 
verder in het droogteseizoen gaat de kraan al snel 
goed open. Maar is dat wel de juiste manier van 
beregenen? Kort beregenen heeft weinig zin, aan-
gezien een groot deel van het water verdampt en 
alleen het straatgras profijt heeft van deze berege-
ning. Te lang beregenen zorgt ervoor dat er water 
wegspoelt en daarmee belangrijke voedingsstoffen 
voor de grasmat.  Een eenvoudige tool die u hierin 
kan bijstaan is de zogenaamde pF-curve. 

pF-curve
Hoe werkt nu de pF-curve? De pF-curve geeft 
de mate aan waarin water door de bodem wordt 
vastgehouden. Het advies is om pas te beginnen 
met beregenen bij het aanvulpunt (pF = 3,3). Het 
aanvulpunt staat voor het moment waarop gras 
moeite moet doen om water aan de grond te 
onttrekken. Uit de grafiek leest u dat het vochtper-
centage ongeveer 12% is. Met behulp van een een-
voudige vochtmeter kan iedere greenkeeper dus 
het juiste moment van beregening van zijn greens 
bepalen. De maximale hoeveelheid te geven water 

is het vochtpercentage waarbij de veldcapaciteit 
(pF 2) is bereikt. Uit de grafiek leest u dat deze 
ongeveer 29% is. 

U kunt nu op eenvoudige wijze zelf berekenen 
hoeveel water u maximaal moet geven. Bij een 
bemonsteringsdiepte van 10 centimeter is dat 
(29% - 12%) x 100 = 17 millimeter water. Bij een 
bemonsteringsdiepte van 20 centimeter is het 
(29% - 12%) x 200 = 34 millimeter water. Voor de 
bemonsteringsdiepte wordt over het algemeen 
de gemiddelde worteldiepte van de grasmat aan-
gehouden.  Een goede bodemanalyse bevat infor-
matie over de pF-curve van uw green en adviseert 
over de maximale hoeveelheid te geven water.

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

Eurofins-Agro voert voor beregeningswater 
een bronwateranalyse uit. De genoemde 
pF-curve is onderdeel van de bodemanalyse 
Bemestingswijzer Totaal.

Emile Bezemer is accountmanager bij 
Eurofins-Agro

ADVERTORIAL

Bronwater kan in 

sommige gevallen 

te veel ijzer bevatten

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-7638



Woord voorzitter…

Beste NGA-leden, 

Ik kom net uit het educatieve programma van de Barenbrug-golfdag, waar ik twee presentaties heb 
gezien: eerst William Boogaarts over ProTurfCare en daarna Richard van Hooijdonk. ProTurfCare 
– jullie allen waarschijnlijk wel bekend – is het door Melspring, Liber en de NGA gesponsorde 
studieprogramma. Een prachtig opgezet studiefonds waar greenkeepers en groundsmen gebruik van 
kunnen maken om zich verder te ontwikkelen. Een prachtige pot met geld, waar al heel mooie  
dingen mee gedaan zijn door de deelnemende mannen en vrouwen uit de sector. Het enige  
probleem op dit moment is dat de initiatieven maar mondjesmaat binnenkomen. 

Ik luisterde met veel belangstelling naar de tweede spreker: Richard van Hooijdonk. Hij is trend-
watcher en futurist, bekend van tv en een keynote speaker als het gaat over hoe technologie ons 
leven gaat veranderen. De jeugd is de toekomst, veranderingen komen ontzettend snel. Nog veel 
sneller dan we verwachten. 

En daar komen de twee sprekers toch prachtig samen. We moeten de jeugd laten uitwaaieren over de wereld. Ze de kans geven om alles  
op te snuiven wat er in de wereld te halen is, wat nieuw is en wat goed is aan oud. 

Je voelt altijd wat weerstand bij het luisteren naar een futurist, ook omdat we niet kunnen overzien wat er komt. Een wetmatigheid die door 
de eeuwen heen is gebleken, is dat degene die het best met verandering kan omgaan overleeft. Je moet erover nadenken en ermee bezig zijn. 
Heb je binnen je team of ben je zelf een enthousiaste greenkeeper of groundsman, neem dan eens contact op met ProTurfCare, makkelijk te 
vinden via de NGA-site www.ngagolf.nl. 

Hoe je het ook wendt of keert: sportgrasonderhoud is aan het veranderen en gaat in de toekomst nog meer veranderen. Dit zal ten koste 
gaan van een aantal mooie onderdelen van dit onderhoud, maar er komen gegarandeerd ook prachtige dingen voor terug. Als greenkeeper-
team zul je daar actief mee bezig moeten zijn. Of zorg dat je mensen in je team hebt die veranderingen, nieuwe ontwikkelingen hebben gezien, 
die kennis en technieken hebben vergaard die je kunnen helpen in de toekomst. ProTurfCare kan daarbij een prachtig hulpmiddel zijn.

‘It is not the strongest of the species that survives,
not the most intelligent that survives.
It is the one that is the most adaptable to change.’
- Charles Darwin

Koert Donkers

NGA-stropdas, doe er je voordeel mee!

De pimpelmees zag er parmantig uit in de gele jurk onder een 
deftige groen-blauwe jas en het blauwe hoedje stond schattig. 
De koolmees piepte: ‘Geslaagde mannen dragen een stropdas 
over een zijden hemd en een zwarte hoed op de kop. De 
succesvolste mannen hebben een brede stropdas. Kijk, net als 
ik.’ De stropdas stamt uit de dertigjarige oorlog van 1618 tot 
1648. In de zeventiende eeuw vochten Kroaten als huurlingen 
in het leger van Frankrijk. Vroeger gaf de das een bepaalde 
rang of status aan, maar soms was het ook gewoon handig om 
iets bij de hand te hebben waarmee het zweet van het voor-
hoofd kon worden afgeveegd.
Van statussymbool naar zweetdoek naar four-in-hand naar 
betrouwbare uitstraling. Daarnaast vinden sommige vrouwen 
mannen met een stropdas heel sexy. 
Doe er je voordeel mee, mannen!
http://ngagolf.nl/archieven/5791

NGA-Nieuws



Ben Jörgens – vrolijke aanstichter van de klas

Je bijt het spits af voor deze interviewreeks. Tijdens onze 
eerste contact in 2017 vertelde je telefonisch vol passie 
over je werk als hoofdgreenkeeper op Golfbaan Schinkels-
hoek in Vlaardingen en de wijze waarop jij jonge mensen 
enthousiast maakt voor het vak. Na een uitnodiging voor 
een NGA-bijeenkomst (ArenA, regio west) meldde je je in 
2018 aan als NGA-lid. Waar wil je in dit gesprek de nadruk 
op leggen?
“Wat me is bijgebleven van de NGA-interviews van zo’n tien jaar geleden, 
zijn de persoonlijke weetjes. Wie iemand is, wat hem/haar inspireert, een 
humaninterestverslag. Niet zozeer hoe hij/haar baan onderhoudt.”

Vertel eens iets over jezelf. Wat doe je in het dagelijks 
leven?
‘Ik ben geboren in Canada, opgegroeid in Nederland, 32 jaar, woon samen 
met Linda en heb een zoontje van twee jaar (Owen). In mijn vrije tijd 
speel ik zaalvoetbal en als er tijd over is en het weer een beetje goed, 
dan fiets ik met een clubje vrienden, het liefst door de duinen, langs de 
kustlijn. Ik klus ook graag; ik ben eigenlijk altijd wel wat aan het bouwen. 
Zo help ik regelmatig een vriend met zijn eigen bedrijfje bij het maken 
van foodtrucks en creatieve inrichtingen. Een aantal keer per week gaat 
bij ons thuis de barbecue aan voor een mooi stukje vlees of ik sta achter 
de barbecue voor een cateringbedrijf van een andere vriend. Ik lees niet 
veel boeken, wel vakliteratuur. En dan voornamelijk actueel nieuws, wat nú 
interessant is, via sociale media, nieuwsbrieven en websites.’

Toch even een stap naar je werk. In de intro over onze 
kennismaking staat hoe je jonge mensen enthousiasmeert 
voor het greenkeepersvak. Wil je iets meer vertellen over 
je ervaring en werkwijze hierin en over de golfbaan?
‘Ik begin bij de golfbaan. Het lijkt alsof deze te heet is gewassen. De baan 
kent een bijzonder concept. Er wordt gespeeld met een golfbal van half 
gewicht. Je kunt hierdoor half zo ver slaan; je speelt de baan, achttien 
holes, in tweeënhalf uur tijd. De kunststof greens leveren een tijds-
besparing op. Zo kunnen wij ons met ons kleine team meer richten op de 
totale inrichting van het park, waar onze bezoekers graag voor terug-
komen. Er heeft nog niet zo lang geleden een artikel over de golfbaan en 
het bijzondere concept in het blad GOLF.NL gestaan. Het artikel is nog 
steeds online te vinden. Even googelen en je vindt het. 
Door de praktijkopleider in de buurt worden wij regelmatig benaderd 
voor het begeleiden van stagiaires. Jonge mensen die met extra begelei-
ding structuur, werk- en levenservaring op onze golfbaan kunnen opdoen. 
Het is een ideale doelgroep. Zij krijgen een kans, blijven bij ons werken, 
stromen door óf ze vinden het werk niet leuk (dan weten ze dat ook 
weer). Door hen en mijn fantastische team heb ik beter leren communi-
ceren. Want: de betekenis van je communicatie is de reactie die je krijgt. 
Door het werken met deze interessante jonge mensen ben ik me – met 
vallen en opstaan – gaan realiseren dat ik mijn communicatie moet aan-

passen aan de ontvanger. 
Is iets niet duidelijk, dan 
moet ik de opdracht, 
het nieuws etc. anders 
overbrengen. Begin juni 
heb ik nog een vijtiental 
mbo-leerlingen uitgeno-
digd om ze te enthousi-
asmeren voor een baan 
op de golfbaan. Hopelijk 
heb ik iets vrolijks aan-
gesticht.’

Waar vonden je 
vrienden je vroeger 
vooral goed in?
‘Delegeren? Baas spelen? Nee, ik bedoel eigenlijk dat ik de vrolijke 
aanstichter van de klas was.’

Wie is je grote voorbeeld?
‘Robbie Williams. Een ras-entertainer (herkenbaar in mezelf, als vrolijke 
aanstichter van de klas) en thuis een gewone jongen. Een ander voorbeeld 
is mijn broer, Eric. Hij heeft een mooie carrière, geniet van het leven, 
schroomt niet om moeilijke stappen te zetten en gedurfde beslissingen te 
nemen.’

Zou je naar het buitenland willen?
‘Ik heb geen ambitie om naar het buitenland te gaan, echter wel de wens 
om ooit terug te gaan naar mijn geboorteland Canada. Een geweldig land 
met (niet onbelangrijk) veel spectaculaire golfbanen. Door het doorvragen 
en het uitdiepen van het antwoord beloof ik hier wat meer over na te 
gaan denken. Wie weet."

Als je een brochure over greenkeeping zou mogen 
maken, wat zou er zeker in komen?
‘Ik zou een digitale, niet te theoretische brochure maken voor jongeren.’ 

Heb je een lijfspreuk?
‘Als het niet gaat zoals het moet, moet het maar zoals het gaat.’

Vraag voor een vakgenoot – welke vraag en aan wie?
‘Ik wil andere greenkeepers uitnodigen om met een open mind bij mij en 
mijn team te komen kijken op de baan. Ik leid jullie graag rond. Jullie zijn 
welkom!’

Wat moet de lezer bijblijven na het lezen van dit 
interview?
‘Dat de lezer mij als persoon iets beter heeft leren kennen en wordt 
aangezet om bij mij in Vlaardingen op de baan te komen kijken.’

De NGA pakt een oud initiatief weer op: het interviewen 
van haar leden met als doel elkaar te leren kennen en  
interesse in en respect voor elkaar te stimuleren.
Auteur: Monique Madsen

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-7631



Hoe ben je in contact gekomen met Duurzaam Golfbaan 
Beheer?
‘In mei 2005 organiseerde Maarten van Ede, als voormalig bestuurslid banen 
van de NGF, een studiereis naar Denemarken om daar een groep green-
keepers te ontmoeten die onder leiding van de Engelsman Chris Haspel 
goede resultaten had geboekt met duurzaam beheer. Vanwege het daar 
bestaande verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen was het 
voor Nederland een goed voorbeeld en uiterst actueel. Het idee sprak me 
direct aan in mijn toenmalige hoedanigheid als secretaris-administrateur 
op de Koninklijke Haagsche G&CC. Wat mij wel duidelijk werd, was dat de 
introductie van fijne grassen voor veel greenkepers nieuwe kennis vereiste 
en het leek interessant om een Nederlandse groep op te zetten, net als de 
Denen, om zo kennis te delen. Anders dan de Denen besloten we de focus 
niet uitsluitend te leggen op roodzwenkgras, maar ook op struisgras, zolang 
het beheer maar gericht was op duurzaamheid. Om structuur te krijgen 
in de behaalde resultaten werden via de website data verzameld in een 
spreadsheet. Er werd een protocol gemaakt door Jeff Collinge en Erik Jan 
Beenackers. Dat moest ervoor zorgen dat de verzamelde data vergelijkbaar 
zouden zijn. Als lid van de commissie greenkeeping van de NGF mocht ik 
delen in de kennis en we kregen als groep ondersteuning van de STRI, met 
bezoeken en rapporten van Stephen Baker.’

Kun je het doel van Duurzaam Golfbaan Beheer toelichten?
‘Kennis delen! We hielden een aantal keren per jaar bijeenkomsten op 
elkaars banen. Er werd al veel aan kennisgeving gedaan, maar er werd nog 
weinig gebruikgemaakt van de verzamelde data. Dat had meerdere  
oorzaken. Het Excel-sheet was niet handig in gebruik, dat wil zeggen om 
er overzichtelijk data uit te halen. Er is toen een echte database gemaakt, 
waarbij grafieken een beeld gaven van de ontwikkelingen. Dat waren echter 
vooral de langetermijnontwikkelingen, en die zijn niet zo geschikt voor 
regelmatige bijeenkomsten. Pas in 2016 werd er een nieuwe database 
gebouwd, samen met en gebruikmakend van de kennis van Proware Golf. 
Toen konden er ook echte rapportages gemaakt worden, die de basis 
vormden voor de benchmarkinggesprekken. Dat is nu een vast onderdeel 
van onze samenkomsten. Een grote stap!  
Lees het interview verder op: www.ngagolf.nl.

Duurzaam Golfbaan Beheer twaalfenhalf jaar

NGA-Nieuws

Als lid van de NGA ontvang je het blad Greenkeeper. Dit 
voordeel breiden wij uit. Wil je in plaats van Greenkeeper het blad 
Fieldmanager ontvangen? Geef het ons door. Stuur een mail naar: 
info@ngagolf.nl

Namens de leden en het bestuur van harte proficiat  
met het behalen van dit diploma!

Diploma-uitreiking hoofdgreenkeeper - 
HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen
De feiten op een rij:
* Opleiding 2018
* Vijftien deelnemers begonnen
* Drie deelnemers hebben alleen het gedeelte smart en clean beheer gedaan
* Twaalf deelnemers hebben de volledige opleiding afgerond 
* Beheer en budget
* Plus opdracht
* Tien geslaagden
* Twee in de herkansing voor hun eindopdracht

Diploma-uitreiking greenkeepers - www.ipcgroen.nl 
De feiten op een rij:
* Er zijn dertien greenkeepers geslaagd
* Er zijn acht terreinmeesters geslaagd
* Een paar deelnemers moeten nog een herexamen doen
* De deelnemers zijn in februari 2017 gestart met de opleiding
* In februari 2018 zijn elf greenkeepers gestart
*  Nieuw in de opleiding is dat de Wet Natuurbeheer niveau 1 verplicht is 

gesteld voor het behalen van het diploma (vanaf 2018)
*  Voor de terreinmeesters is ook de module kunstgras verplicht gesteld 

vanaf 2018
* De inschrijving voor de opleiding van 2019 is geopend 

NGA-lidmaatschapsvoordeel

Geslaagden

Agenda / save the date
De Prins Clausbeker wordt in 2018 gespeeld op maandag 30 juli 
bij Golfclub Zeewolde.

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

Golf & Groen Symposium: dinsdag 27 november

TURF-kennisdag: woensdag 28 november

In de afgelopen 12.5 jaar is de DGB-groep flink gegroeid 
tot zeventien leden. Mede een reden voor de redactie om 
Flip Wirth, een van de initiatiefnemers, te interviewen.



RDM Parts nieuwe sponsor NGA

Afgelopen dinsdag 1 mei heeft de Pro Turf Care-commissie een golf-
wedstrijd voor haar sponsoren georganiseerd. Pro Turf Care is een 
studiefonds waarbij greenkeepers van de NGA kunnen aankloppen 
voor contacten en voor financiële ondersteuning voor buitenlandse 
avonturen om de eigen kennis en kunde te vergroten. Er werd op het 
Rijk van Nijmegen gestreden om de PTC-Cup. De gelukkige winnaar 
van de eerste editie was Jos Theunissen van sponsor Melspring. 

Melspring ondersteunt, evenals Liber Greenkeeping, al twee jaar het 
PTC-fonds om greenkeepers te stimuleren om buitenlandse kennis 
en kunde op te doen. Jos Theunissen: ‘We zijn als Melspring heel blij 
om op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan het kennis- en 
ervaringsniveau van de Nederlandse greenkeepers. Melspring werkt 
wereldwijd en ik weet vanuit mijn positie dat een kijkje in de keuken 
van buitenlandse greenkeepers enorm stimuleert en enthousiasmeert. 
Ik raad greenkeepers dan ook van harte aan om gebruik te maken van 
de faciliteiten en contacten die het PTC-fonds heeft.’ 

De afgelopen jaren zijn dankzij de steun van Melspring, Liber  
Greenkeeping en de NGA weer tal van mensen naar grote buiten-
landse toernooien gegaan en hebben ze buitenlandse cursussen 
gevolgd. Stuk voor stuk komen deze mensen enthousiast terug met 

extra waardevolle bagage in de achterzak om de greenkeeping in 
Nederland naar een nog hoger plan te kunnen brengen. Heb je ook 
zin om eens buiten de grens te kijken of mee te helpen bij een van de 
grote Europese tourwedstrijden in Duitsland of Denemarken, dan kun 
je altijd contact opnemen met info@ngagolf.nl. 

RDM Parts begon in 1995 onder de naam Rein Drost Machinehandel. 
Het inmiddels breed uitgebreide assortiment met slijtdelen diende 
toen als basis voor de onderdelenvoorziening van de eigen reparatie-
werkplaats. Door het gunstige prijsniveau en de uitstekende kwaliteit 
ging Rein Drost Machinehandel al snel rechtstreeks leveren aan 
tuin- en parkbedrijven, golfbanen en groenaannemers. In 2010 ging 
de onderdelenhandel verder onder de naam RDM Parts. Vandaag de 
dag levert RDM Parts een breed assortiment van meer dan 248.345 
onderdelen voor o.a. Toro, Hayter, Ransomes, Jacobsen, John Deere, 

Timan, Multigreen en R&R 
Products. Naast de lijn met 
onderdelen biedt RDM Parts ook 
een assortiment gereedschappen 
en andere onderhoudsmiddelen 
voor uw machinepark. RDM Parts streeft iedere dag naar uitbreiding 
van het assortiment en verbetering van machineonderdelen, om de 
klant nog beter van dienst te zijn. Bekijk de webshop op 
www.rdmparts.com. 

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

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

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

Graszaden:
Barenbrug Holland, DLF.

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

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

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

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

NGA-sponsorlijst

1e PTC- CUP
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Golfbaan van het Jaar 

Bij de uitreiking van de Golf Awards is golfclub ’t Zelle tot Golfbaan van het Jaar bekroond. Wat betekent dat? En is de onderscheiding ook toe te 

schrijven aan het onderhoud van de baan? In de rubriek Team in beeld ditmaal aandacht voor een club in de Achterhoek. Wie zorgen er voor het 

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

Auteur: Chris Veldkamp

Is de toekenning van de award aan ’t Zelle (deels) toe te schrijven 

aan het onderhoud?
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De eerste negen holes van golfbaan ’t Zelle stam-
men uit 1993. In 2004 kwamen er negen holes bij, 
en nu bestaat de golfbaan op landgoed ’t Zelle uit 
18 holes en een 9-holes-par-3-baan. Dit complex, 
een kleine 100 hectare groot, is eind 2017 onder-
scheiden met de Golf Award ‘Golfbaan van het 
Jaar’. 

In het verleden bepaalde een jury van de Golf 
Awards (een initiatief van PGA Holland, NVG en 
NGF) welke baan de prijs verdiende, maar de prijs 
is nu gebaseerd op een nieuw criterium: de waar-
dering door golfers. Van alle clubs en banen die 
gebruikmaken van het enquêteprogramma Players 
1st, is ’t Zelle het beste gewaardeerd door golf-

spelers. De Gelderse baan in de driehoek tussen 
Hengelo, Vorden en Ruurlo had in 2017 de hoogste 
net promoter score van alle clubs. Dat betekent dat 
golfers in hoge mate geneigd zijn de baan en club 
aan te bevelen bij vrienden en kennissen; de klant-
loyaliteit is hoog. Dan doe je het dus heel goed.

Samenwerkingsovereenkomst
Bij ons bezoek aan de baan in de Achterhoek pro-
beren we erachter te komen wat ’t Zelle zo goed 
doet. In hoeverre is de onderscheiding op het 
conto te schrijven van de club, en in hoeverre van 
het onderhoudsteam? We vragen het eerst aan 
directeur/eigenaar Adriaan van Dorth van Agrec 
Zelle Beheer, het bedrijf dat het onderhoud uit-
voert. ‘Ik denk dat het succes te maken heeft met 
de unieke samenwerkingsovereenkomst tussen 
de golfclub en ons bedrijf’, zegt Van Dorth in het 
greenkeepersonderkomen, dat drie jaar geleden 
helemaal is vernieuwd. 

‘In de golfwereld doet een club het onderhoud 
zelf of het wordt uitbesteed; tussensmaken zijn er 
niet. Maar een traditionele overeenkomst van vijf 
of tien jaar tussen een golfclub en een aannemer 
gaat bijna altijd ten koste van de klant of de aan-
nemer. Heb je een heel groeizaam jaar, dan schiet 
bijvoorbeeld het vertidrainen erbij in, of andere 
minder zichtbare werkzaamheden. Een korteter-
mijnovereenkomst betekent meer risico voor een 
aannemer en een hogere aanneemsom. Een tradi-
tionele overeenkomst is vaak ook star: alles wordt 
dichtgetimmerd en er is meestal geen ruimte voor 
flexibiliteit.’

‘Om dit doel te behalen, is het in onze ogen veel 
beter om een goed onderhoudsplan te maken, 
dat op de lange termijn is gericht, en dan elk jaar 
een planning en begroting te maken’, vervolgt Van 
Dorth. ‘Want elk jaar is anders, het werk dat gedaan 
moet worden varieert en er zijn vaak nieuwe 
ontwikkelingen waarop je moet anticiperen. Je 
doet het met elkaar en je moet elkaar de ruimte 
geven om tot een hoger niveau te komen. Wij 
hebben een langlopend onderhoudscontract en 
doen alles in samenspraak met de vereniging. Er 
is flexibiliteit in het contract, waardoor we kunnen 
sturen op veranderingen in het onderhoud of in 
de behoeften van golfers. Er wordt niet bezuinigd 
op langetermijnonderhoud zoals drainage, beluch-
ten en bezanden. Het voordeel van deze unieke 
constructie is dat wij voor een heel redelijke prijs 
goed onderhoud kunnen doen. Tegelijk kunnen wij 
dankzij de langlopende overeenkomst wel investe-
ren in goed materieel.’

Een historisch gegroeide samenwerking
De geschiedenis van ’t Zelle verklaart waarom 
de club en Agrec Zelle een afwijkende overeen-
komst hebben. De familie Van Dorth tot Medler 
is eigenaar van het 355 hectare grote landgoed. 
Eerst werd geld verdiend met de bossen, later met 
akkerbouw. In de jaren vijftig kwamen daar de 
opbrengsten van recreatiehuisjes bij; de vroegere 
pachtboerderijtjes werden vakantiehuizen. Later 
maakte akkerbouw grotendeels plaats voor recre-
atie. Adriaans vader, Gijs van Dorth tot Medler, 
besloot op het landgoed naast de vakantieverblij-
ven ook een golfbaan te beginnen.

Dat bleek een goede beslissing. Golf groeide snel 
in Nederland en het landgoed op zandgrond 
leende zich uitstekend voor de sport. ‘De sterke 
punten van de golfbaan zijn de rust en de natuur, 
de prachtige omgeving’, zegt vader Gijs, als hij later 
in de ochtend even aanschuift bij het gesprek. 
‘Geen snelwegen, je hoort alleen af en toe een koe 
loeien of een tractor rijden.’ ‘En de holes zijn prach-
tig ingepast in het bestaande coulisselandschap’, 
voegt Adriaan toe. ‘De baan was meteen bij de 
opening al volwassen.’

De inmiddels 26 jaar oude golfclub werd huurder 
van de baan en Van Dorth ging het onderhoud 
zelf doen, want hij kende de grond. Er is sindsdien 
weinig veranderd, behalve dat Agrec Zelle nu 
voor de club werkt en de 35-jarige Adriaan recent 
de directie heeft overgenomen van zijn 67-jarige 
vader. ‘Door de speciale relatie met de club en de 
familie zijn we geen aannemer, maar onderhouds-
partner’, zegt Adriaan van Dorth. ‘We hebben een 
open begroting en er is een volledig transparante 
verhouding tussen de club, Agrec Zelle Beheer en 
de eigenaren van de grond. Twee keer per jaar is er 
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driehoeksoverleg en dan wordt alles doorgespro-
ken. Een club is soms op de korte termijn gericht; 
de kunst is om op de lange termijn te denken. 
Dat gebeurt dankzij het overleg tussen de drie 
verschillende partijen. Wij kunnen de club daarbij 
precies vertellen hoeveel uur bepaalde bewerkin-
gen duren en wat de kosten zijn, omdat we al 25 
jaar lang alle uren bijhouden. We kunnen daardoor 
maatwerk leveren, precies wat de klant wil.’ 

Via Players 1st weten wat de klant wil
We verkassen van het greenkeepersonderkomen 
naar het clubhuis, een gerestaureerde boerenhoe-
ve, waar we de clubbestuurders treffen die verant-

woordelijk zijn voor het clubbeleid en onderhoud: 
clubvoorzitter Paul Baumann en baancommissaris 
Leon Heilbron. Baumann vertelt dat de vereniging 
nu één jaar met het klanttevredenheidsprogramma 
Players 1st werkt. ‘We stellen vragen aan leden en 
men mag anoniem antwoord geven’, zegt hij. 
‘Dat werkt goed, want op deze manier vertelt 
men meer. Er kwam bijvoorbeeld naar voren dat 
men de voorgreens nat vindt. Dat was al in ons 
programma opgenomen, dus hebben we via onze 
communicatiemiddelen laten weten dat we hier 
iets aan doen. Eerder al hebben we enkele tees 
iets beter gedraaid, richting de green of fairway; 
dat was ook een kwestie die naar voren kwam 

via Players 1st.’ Van Dorth: ‘Met het enquêtesy-
steem van Players 1st kun je peilen of er ook echt 
behoefte is aan bepaalde aanpassingen in de baan.’ 
Baumann: ‘Zo komt uit Players 1st naar voren dat 
spelers de betrouwbaarheid van de greens belang-
rijker vinden dan een hoge snelheid. Een deel 
van de spelers vindt dat de fairways in de zomer 
hard en kaal zijn en wil dan iets hoger gras op de 
fairways, omdat het spel voor de meeste golfers 
makkelijker is als de bal op een bedje gras ligt.’ 
Baancommissaris Heilbron: ‘Al deze zaken bespre-
ken we als we eens in de veertien dagen bij elkaar 
komen, inclusief de communicatie binnen de club 
over de stappen die we nemen.’ 

Heilbron denkt dat ’t Zelle hoog gewaardeerd 
wordt vanwege de goede communicatie over alles 
op het gebied van onderhoud. ‘We zijn heel open 
naar de leden in onze communicatie. Dat doen we 
via een nieuwsbrief die alleen over de baan gaat 
en via berichten op de website.’ ‘De leden willen 
weten wat er gebeurt en daar haken we op in’, zegt 
Van Dorth. Baumann: ‘Op de website bericht een 
speciale werkgroep ook over de flora en fauna op 
het golfterrein.’

Baumann bevestigt dat de unieke samenwerkings-
overeenkomst met onderhoudspartij Agrec Zelle 
een deel van het succes bepaalt. ‘De communicatie 
tussen ons en Agrec Zelle en tussen ons en de 
leden is de basis. Wat ook voor succes zorgt, is 
dat we vooroplopen op het gebied van lidmaat-
schappen en duurzaamheid. We staan heel hoog 
op de Green Deal-ladder die de NGF hanteert. In 
2017 hebben we op de greens geen chemie meer 

Adriaan van Dorth, Agrec Zelle Beheer

Voldoende beluchten voor een optimale groei en vochthuishouding.

Paul Baumann, voorzitter van golfclub ’t ZelleLeon Heilbron, de baancommissaris
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gebruikt en het is gelukt om de greens het jaar 
door te krijgen zonder noemenswaardige schade 
door schimmelplekken. We hebben hier al veel 
stappen gezet op weg naar het verbod op gewas-
beschermingsmiddelen in 2020.’

De club heeft in de afgelopen drie jaar netto 100 
nieuwe leden geworven. Dat is volgens voorzitter 
Baumann mede te danken aan een vooruitstre-
vende tariefstelling. ‘We bieden een lidmaatschap 
aan met onbeperkt speelrecht op alle 27 holes, 
maar ook een lidmaatschap waarbij je per dag één 
ronde van negen holes op de wedstrijdbaan mag 
spelen. Daarnaast is er ook nog een apart lidmaat-
schap voor de par-3-baan. Met het negen-holes-
per-daglidmaatschap behouden en winnen we 
veel leden.’ 

‘Veel clubs houden star vast aan 18-holesleden’, 
zegt baancommissaris Leon Heilbron, ‘maar dat 
houd je niet vol in deze tijd. De mentaliteit van 
mensen is veranderd en voor een deel van de 
golfers is een negen-holes-per-daglidmaatschap 
aantrekkelijker.’ De clubvoorzitter: ‘We hebben veel 
leden die overstappen van een volledig lidmaat-
schap naar een negen-holes-per-daglidmaatschap. 
Dat betekent dus minder inkomsten. Maar tegelijk 
groeit het totale aantal leden, waardoor de inkom-
sten stijgen. De babyboomers hebben voor groei 
van golf gezorgd, maar die verlaten de sport nu 
weer. Je raakt veel mensen kwijt en je moet naar 

de toekomst kijken, aantrekkelijk zijn voor nieuwe 
generaties. Je moet als club durven innoveren. Niet 
alleen op het gebied van lidmaatschappen, maar 
ook van duurzaam beheer. Je moet ervoor zorgen 

team
in beeld

Met natuurvriendelijk beheer rondom afslagplaatsen sla je twee vliegen in één klap: minder werk, meer natuur.
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dat je over twee jaar klaar bent voor een verbod op 
gewasbeschermingsmiddelen.’

Chemievrij beheer
Het greenkeepersteam op ’t Zelle bestaat uit vier 
vaste jaarkrachten en in drukke maanden vaste sei-
zoenskrachten. Gijs Compas is de hoofdgreenkee-
per, Peter Hissink de assistent-hoofdgreenkeeper. 
Jordy Jaaltink en Richard Toonk zijn de greenkee-
pers en Jelger Zielhorst is een vaste seizoenskracht. 
De greenkeepers komen allemaal uit de regio en 
spelen geregeld op hun eigen baan met 27 holes, 
85 bunkers en – inclusief de oefenfaciliteiten – 30 
greens. ‘Dat is veel werk, want we onderhouden de 
par-3-baan op hetzelfde niveau als de wedstrijd-
baan’, vertelt hoofdgreenkeeper Compas. Assistent-
hoofdgreenkeeper Hissink: ‘De korte baan is hier 
geen ondergeschoven kindje.’

Het onderhoud van de machines wordt voor een 
groot deel in eigen beheer gedaan. In de werk-
plaats is een brug geïnstalleerd die het afstellen 
van maaiers en machines makkelijker maakt. Van 
het team wordt flexibiliteit verwacht. Als er na een 
week regen eindelijk een droge zonnige dag is, 
dan wordt daarvan geprofiteerd en draait iedereen 
enkele uren langer dan normaal. Bij slecht weer en 
in de winter wordt er korter gewerkt: tijd voor tijd. 

Van Dorth: ‘Dat lukt alleen met een gedreven team, 
en gedrevenheid is hier te bereiken omdat we op 
de lange termijn denken en investeren in mensen 
en materieel.’

Green Deal
Het onderhoudsteam is al jaren bezig met voor-
bereidingen op de meest waarschijnlijke uitkomst 
van de Green Deal: een toekomst zonder gewasbe-
schermingsmiddelen. Maurice Evers van Lumbricus 
is een externe adviseur; NLadviseurs geeft advies 
op het gebied van duurzaam beheer. De club heeft 
in 2014 het GEO-certificaat verworven. ‘We werken 
hier met een beperkt onderhoudsbudget, dus je 
moet sowieso slim en duurzaam bezig zijn’, zegt 
Hissink. ‘Ook onze adviseur stuurt ons daar al jaren 
op aan. Het grasplantje op 't Zelle went al aan deze 
toekomst.’

‘Het is belangrijk om niet in paniek te raken bij de 
overgang naar chemievrij beheer’, zegt Hissink. 
‘Vorig jaar hebben we voor het eerst geheel che-
mievrij gewerkt. Er zijn schimmelplekjes die nu – 
half mei – pas herstellen, maar het valt mee. Het is 
de kunst om zo weinig mogelijk van deze plekken 
te hebben. Chemie mag nu nog, maar we hebben 
het in 2017 bewust niet meer gebruikt.’

De holes van ’t Zelle zijn ingepast in het bestaande coulisselandschap.

In biotopen, gebieden met een kwetsbaar milieu, mogen 

afgezwaaide ballen niet worden gezocht.
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Hissink: ‘Je kunt ziektes voorkomen door dingen 
anders te doen, bijvoorbeeld door iets hoger te 
maaien.’ Van Dorth: ‘In het seizoen maaien we de 
greens vier keer per week, we rollen ze één keer 
per week en we gebruiken wetting agent.’ Hissink: 
‘De wetting agent brengen we handmatig aan op 
de plekken waar het nodig is.’ Van Dorth: ‘Zo kun-
nen we uniforme greens presenteren met een 
prima snelheid, stimp 7,8 tot 8 en in het hoogsei-
zoen iets sneller. De greens minder vaak maaien 
heeft een positieve invloed op ziektes.’

’t Zelle wordt door golfers op de website 
Leadingcourses gewaardeerd met het cijfer 8,1. Dat 
is mede te danken aan de zandgrond waarop de 
baan ligt; daardoor zijn er weinig problemen met 
overtollig water. En volgens de initiatiefnemer is 
de basis van de golfbaan heel goed. ‘Er zijn geen 
fouten gemaakt bij de aanleg en dat is veel waard’, 
zegt Adriaans vader Gijs van Dorth, die nauw 
betrokken was bij de aanleg door aannemer De 
Enk Groen & Golf, naar een ontwerp van de Ierse 
architect Tom MacAuley. ‘Op sommige banen wor-
den wel fouten gemaakt bij de aanleg. Daar heb je 
jaren later nog last van.’ 

Door de ligging ten oosten van de IJssel heeft 't 
Zelle wel minder regen dan de gemiddelde golf-

baan. Hoofdgreenkeeper Compas: ‘We hebben 
beregening op de greens, voorgreens en tees. 
Alleen bij extreme droogte beregenen we de fair-
ways. Dat doen we dan met haspels en slangen.’ 
‘Bruin of geel is het nieuwe groen’, zegt assistent-
hoofgreenkeeper Hissink, ‘maar verdrogen is niet 
goed. We zitten hier in een natuurgebied en de 
kruiden uit de omringende weilanden krijgen hier 
een kans als de fairways uitdrogen.’

Beter presteren in minder uren
Golfclub ’t Zelle heeft niet alleen de greenkeeping 
uitbesteed, maar ook de horeca, de golfshop en de 
golfschool. ‘De club is bezig met de corebusiness: 
het verenigingsleven, en schakelt voor andere 
zaken de juiste mensen in’, zegt Van Dorth. De 
club is gezond, maar moet toch – zoals bijna elke 
golfvereniging in Nederland – streng op de cen-
ten letten. Dat komt mede door de overgang van 
lidmaatschappen met participatie naar een nieuw 
verdienmodel. ’t Zelle mag dan verkozen zijn tot 
Golfbaan van het Jaar, Agrec Zelle wordt geacht 
om per 1 januari 2018 nog beter te presteren dan 
in de jaren hiervoor, maar in minder uren en met 
minder budget dan vóór 2018. 

Volgens hoofdgreenkeeper Compas is dat de 
grootste uitdaging: ‘De kwaliteit hoog houden bin-

nen het budget dat daarvoor is, terwijl we door de 
Green Deal in sommige gevallen meer tijd kwijt 
zijn aan onderhoud. Ze zeggen dat de Green Deal 
besparingen oplevert, maar besparing is er pas 
op lange termijn.’ ‘Het is een uitdaging’, bevestigt 
Van Dorth. ‘De vraag is dan: kan het slimmer? Ja, 
er zijn slimme kostenbesparingen te maken én de 
kwaliteit is te verhogen als je analyseert wat de 
golfers belangrijk vinden. Door gerichte vragen in 
het enquêteprogramma Players 1st weten we dat. 
Op basis van wat de golfers belangrijk vinden, kun-
nen we dit seizoen bijvoorbeeld kosten besparen 
door een andere indeling van verschillende spel-
onderdelen. We hebben per spelonderdeel (greens, 
voorgreens, fairways en zo verder) gekeken: wat 
doen we nu en waarom? We hebben allerlei aan-
names onderzocht, zoals ‘golfers vinden dat of dat 
niet fijn’. Je kunt bijvoorbeeld het gras rondom tees 
kort maaien, maar het scheelt werk en geld als je 
daar de natuur zijn gang laat gaan. Als die plekken 
niet in spel zijn en als je uitlegt dat daarmee de 
natuurwaarden verhoogd worden, dan vindt ieder-
een het prima. Mensen hebben begrip voor deze 
vormen van duurzaamheid.’ Voorzitter Baumann: 
‘Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het kapbeleid. Als 
je het belang van licht en lucht goed uitlegt, dan 
kweek je begrip.’

Een opvallend verkeersbord op landgoed ’t Zelle.
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‘We vinden het al jaren belangrijk om duurzaam 
bezig te zijn’, zegt Van Dorth. ‘Iedereen denkt bij 
duurzaamheid aan de Green Deal, maar slim-
migheden zijn ook duurzaam. Het is bijvoorbeeld 
belangrijk dat kooien en maaideks goed schoon-
gespoeld worden na gebruik; dit bevordert de 
levensduur en maaikwaliteit. We hebben bewust 
een brug geplaatst, zodat we machines makkelijk, 
snel en goed kunnen afstellen. Dat verdient zich 
terug: als de kooien continu goed staan afgesteld, 
kun je het aantal slijpbeurten en het vervangen 
van de messen fors reduceren. Goed gereedschap 
is essentieel. Goed onderhoud van het machine-
park werkt levensverlengend. Efficiënt gebruik 
van machines, hergebruik van het grasmaaisel, dat 
alles is ook duurzaam. Veel clubs doen dingen nog 
steeds zoals ze het altijd gedaan hebben; er is geen 
analyse en ontwikkeling. Er zijn ook andere slimme 
kostenbesparingen. Als je een roller voor de green 
zo aanpast dat hij geen grasdotten meer achter-
laat, dan scheelt dat blazen. Als je zorgt dat een 
klus drie uur duurt, kan het werk precies tussen 
twee pauzes gedaan worden. Een ander voorbeeld: 
er wordt nu nagedacht over zonnepanelen op de 
werkschuur die stroom kunnen leveren voor elek-
trische karretjes, maar waarom niet meteen zon-
nepanelen installeren om het hele landgoed van 
stroom te voorzien? Soms moet je een slag verder 
denken. Aan de andere kant moet het natuurlijk 
wel realistisch zijn.’

Agrec Zelle beschikt over een uitgebreid modern 
machinepark met een hoge werkcapaciteit. Omdat 
het bedrijf in de loop der jaren een groot flexibel 

team heeft weten op te bouwen, wordt Agrec 
Zelle steeds vaker gevraagd ook op andere banen 
in te springen. Op dit moment ondersteunt het 
bedrijf een aantal golfbanen in de Achterhoek bij 
het verrichten van werkzaamheden die periodiek 
plaatsvinden. Van Dorth: ‘Korte lijnen en flexibiliteit 
zijn hierbij essentieel. In tijden van bezuinigingen 
werkt nieuw werk motiverend voor onze green-
keepers en we kunnen onze machines up to date 
houden.’

De contacten met de buurtbanen in de Achterhoek 
zijn goed en er is nu een jaarlijkse wedstrijd voor 
de greenkeepers van deze banen. ‘We spelen niet 
alleen eens per jaar samen, maar delen ook ken-
nis en ervaringen en we helpen elkaar als iemand 
een probleem heeft met een machine’, vertelt Van 
Dorth. ‘We zien elkaar niet meer als concurrenten 
en dat is een goede ontwikkeling; dat was tien jaar 
geleden wel anders.’

De kooien worden dagelijks door de verantwoordelijke green-

keeper gecontroleerd en waar nodig gesteld. Met een juiste 

afstelling is de schimmeldruk beperkter en kan het slijpen van 

kooien beperkt worden.

Droge plekken op greens worden pleksgewijs behandeld met wetting agent.

MAChInES
• greenmaaiers: twee keer Toro GR3400
• tees/voorgreen: Toro GR3400
• fairwaymaaier: Jacobson 405 
• rough: John Deere 8800 en Toro 4000
• bunkers: Toro Sandpro 5040
• trekkers: BCS, New Holland Boomer 45, 
  T4.85 en Fendt 309
• transporter: Club Car, Kubota en Cushman
• greenroller: Tri Head Roller
• bezander: Tycrop Quick-Pass 450
• doorzaaien: Einbock 300ZM, Speed Seed en 
  Vredo
• beluchten: twee keer Vertidrain en Toro 
  ProCore
• klepelwagen: Amazone Jumbo en  MH-wagen
• spuit: Hardy veldspuit
• haspels: twee keer Turbocar
• kunstmeststrooier: Amazonem, Vicon en Accu 
  Pro
• proppenraper: John Deere
• drainage: drainagereinigerh2pro.icl-sf.com/nl/
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Betere banen
Wat voor moois wordt er 
gebouwd en gemaakt in 
golfland?

De Projectenparade is een overzicht van de leukste, mooiste 

en meest bijzondere renovaties, nieuwbouwprojecten of 

verbeteringen aan nieuwe en bestaande banen. Uw project 

ook op deze pagina´s in Greenkeeper? Stuur een e-mail naar 

Lieke van der Weijde (lieke@nwst.nl) en u krijgt alle juiste 

formulieren toegestuurd.

BAAn REnoVATIE G&CC hoEnShUIS

Sinds de Familie Snijders in 2013 G&CC Hoenshuis terugkocht 
is er een totale baanrenovatie uitgevoerd in verschillende fases. 
Onder leiding van de Belgische top baanarchitect Bruno Steensels 
(eigenaar Master Golf International) is begin mei de volgende 
fase begonnen.  Machinist en shaper Pieter heeft de tekening 
van Bruno vorm gegeven met ondersteuning van Hoenshuis 
Head Professional Iain Forrester en het Greenkeeping team van 
Hoenshuis. Het belangrijkste deel deze keer was het integreren 
van de aangekochte grond rechts van hole 8 in de bestaande 
hole. Ondanks dat de afslagplaats en green hetzelfde zijn geble-
ven heeft de hole een geheel nieuw karakter gekregen. Wat vroe-
ger een vrij claustrofobische par 3 was met out of bounds rechts 
naast de green is nu een ruime hole met een glooiende fairway, 
veel catchment basins rond de green en een fantastisch uitzicht 
over een typisch Limburgse beekvallei. Ook maakt een 300 jaar 
oude eik deel uit van deze prachtige hole. Drie andere kleinere 
werkzaamheden zijn uitgevoerd, allemaal met als doel de baan 
eerlijker te maken voor de modale en oudere spelers. Op hole 1 
en 7 zijn bunkers weggehaald die overbodig waren en op hole 
6 is door de fairway op links te verlengen de slag over de vijvers 
minder lang en moeilijk. Op 25 mei is nieuw gras ingezaaid (RPR 
Brandenburg) en als het weer mee zit zal de baan begin augustus 
volledig klaar zijn.

opdrachtgever: G&CC Hoenshuis
Architect: Bruno Steensels

TWEEDE DE fASE GoLf CLUB BEVEREn

In 2012 heeft Golfclub Beveren sterk geïnvesteerd in de bouw van 6 nieuwe volwaardige 
holes omdat er meer naburige grond beschikbaar was. Na de opening werd de golfbaan 
al verkozen tot mooiste 9 holes baan van België. De club is van een kleine 6 holes com-
pact course overgestapt naar een bijna volwaardige 9 holes baan. Nu wordt de 2de fase 
opgestart waarbij de overblijvende holes aangepakt worden om zo een 9 holes cham-
pionship baan te maken van meer dan 3000m bestaande uit 3 par 3,  par 4 en 3 par 5 
waarbij nooit 2 dezelfde pars na mekaar gespeeld worden. De ligging vlakbij Antwerpen, 
langs de Schelde op een opgespoten gebied, biedt deze baan een uniek karakter met 
duinen tot 14m hoog. De nieuwe 9 holes worden een bijzonder ervaring op zich, een 
echte linksbaan. Ook de oefenzones worden helemaal aangepakt met nieuwe putting en 
chipping greens, een forse uitbreiding van de driving range met gras tees omgeven door 
hoge duinen en 4 compact holes voor de beginnende speler. Eens deze realisatie vol-
tooid zal de club over een prachtige baan beschikken met een zeer apart karakter in een 
rustige regio net naast de Schelde waar gigantische boten passeren. Binnenkort wordt 
er ook gestart met de bouw van de nieuwe greenkeepers loods. Het is zeker de moeite 
waard om de baan eens te ontdekken. 

Aanneemsom: 230.000 euro
opdrachtgever: Golf club Beveren
Architect: Diamond Golf Architects
Aannemer: Oosthoek
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PROJECTEN

METAMoRfoSE EDESE GoLf CLUB PAPEnDAL

Op de Edese Golf Club Papendal heeft in februari 2018 de eerste 
hole, een par 3,  een metamorfose ondergaan door de aanleg van 
heide over een ca 800m2 groot oppervlak. De ontvangende bodem 
werd door de aannemer van het baanonderhoud, AHA de Man B.V., 
geschikt gemaakt door afgraving van de bodem tot op het zand. Met 
de afgegraven grond werd een wal achter de green van dezelfde 
hole aangelegd, waarmee het daarachter gelegen driving range 
gebouw grotendeels aan het zicht werd onttrokken, mede dankzij de 
succesvolle terugplaatsing op de wal van de krenten die er oorspron-
kelijk stonden. De plaggen werden gestoken op de Doorwerthse 
Heide - gelegen op circa 8 km afstand van de baan - eigendom van 
Natuurmonumenten. De heide werd door Natuurmonumenten om 
niet ter beschikking gesteld. De kosten van het steken, opladen, ver-
voer, afladen en leggen kwamen voor rekening van de club. Bij het 
steken en afladen van de plaggen werd gebruik gemaakt van een 
aan de kraan bevestigde transplantatiebak van 180 x 80 cm. In totaal 
werd een heideoppervlak van ca 600 m2 afgegraven en overgebracht 
naar de baan. Met de hulp van greenkeepers en vrijwilligers - die de 
plaggen ingroeven - was het project in twee dagen afgerond.  

Aanneemsom: € 6.400,- ex BTW (exclusief kosten voorbereiding 
ontvangende bodem)
opdrachtgever: Edese Golf Club Papendal
Contactpersoon opdrachtgever: Annet ten Doeschate
Architect: Michiel van der Vaart
Aannemer: Hofmeijer Civiel- en cultuurtechniek B.V.
Contactpersoon aannemer: J.C. (Jacco) Meijerhof

VERBoUWInG/REnoVATIE hoLE 5 GoLfCEnTER SEVE

Na 25 jaar heeft Golfcenter Seve besloten om hole 5 uitdagender en leuker voor de leden te maken, 
omdat deze hole aan vernieuwing toe was. Het voorstel was om de hole te verhogen en een mooie 
vorm in te brengen. Dit plan was goedgekeurd waardoor Luis Carneiro direct zijn ontwerp heeft 
gemaakt. De eerste werkzaamheden waren om de hole vlak te maken en de toplaag eruit te halen. 
Daarna de shapping van de hole met aanvulling van circa 300m³ grond. Om uitdaging in de hole 
te maken voor beginners en ervaren golfers is er besloten een green te creëren met verschillende 
hoogtes voor verschillende pin posities. In de Fairway zitten kleine ondulaties. Daarbij is er een 
nieuw drainage en beregeningssysteem aangelegd. Aan de fairway is 0.80cm 50/50 grond/zand 
gebracht en aan de green 80/20 zand/ grond van gebruik. Aan de Fairway is er gekozen voor inten-
sive RPR te inzaaien en de green 100% gewoon struisgras. Is een bijzondere project omdat Luis 
Carneiro, als Headgreenkeeper de ontwerpen heeft uitgevoerd op eigen beheer. Hij en het green-
keepers team hebben alles gegeven om de hole zo snel mogelijk klaar te hebben. 

Aanneemsom: Circa €25.000,- (voor totaal 1250m2)
opdrachtgever: Robin Bravenboer (eigenaar)
Contactpersoon opdrachtgever: Luis Carneiro
Architect: Luis Carneiro (hoofd greenkeeper)
Contactpersoon architect: Golfcenter Seve

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-7633
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De Stichting Natuur Golfbaan Terschelling (SNGT) 
en Staatsbosbeheer zijn blij met het ontwerp voor 
de natuurgolfbaan op Terschelling. De golfbaan 
is onderdeel van een nieuw gebiedsplan voor 
het bosgebied nabij West-Terschelling: De Hoge 
Duinen, dat is geschreven door NLadviseurs. Het 
initiatief voor dit nieuwe inrichtingsplan komt van 
de SNGT, die in 2012 bij Staatsbosbeheer het ver-

zoek indiende om mee te denken over golfen op 
het eiland. NLadviseurs werd vervolgens gevraagd 
advies te geven over manieren waarop het ver-
hogen van natuurwaarden gecombineerd zou 
kunnen worden met de aanleg van een natuur-
golfbaan. 

Voor de gebiedsontwikkeling van De Hoge Duinen 

Duinlandschap Terschelling 
leidend in ontwerp 
natuurgolfbaan
Hoe kun je het verhogen van natuurwaarden combineren met de aanleg van een natuurgolfbaan? Op Terschelling hebben ze er wel ideeën over. 

NLadviseurs werd ingeschakeld om advies te geven over het behalen van ecologische winst, Michiel van der Vaart om de golfbaan te ontwerpen. Beiden 

waren in hun werk gebonden aan een aantal van te voren vastgestelde uitgangspunten. Dit leverde een ontwerp op dat een unieke bijdrage levert aan 

het natuurlijk duinlandschap van Terschelling.  

Auteur: Jochem van de Kamp en Maaike Oosten

Natuurgolfbaan Terschelling is een ontwerp 
van Michiel van der Vaart (47) | golfbaanarchi-
tect | Spogard & VanderVaart GCA.
Hij liet zich voor dit ontwerp inspireren door 
golfbanen als De Pan en De Haagsche GC, 
maar ook door nieuwere banen zoals Sand 
Valley en Bandon Dunes in de VS.
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zijn diverse uitgangspunten vastgesteld die de ont-
wikkeling tot een succes moeten maken voor de 
initiatiefnemers en Staatsbosbeheer, maar vooral 
ook voor de eilanders en recreanten. Het vergroten 
van het oppervlak grijze duinen (karakteristiek 
natuurtype voor de duinen van Terschelling), de 
aanwezigheid van bijzondere plantensoorten, 
de bunkers van de Tigerstelling en het huidige 
recreatieve gebruik zijn belangrijke bouwstenen 
voor het ontwerp. Met deze bouwstenen ging het 
projectteam aan het werk, waarbij golfbaanarchi-
tect Michiel van der Vaart in het gebied zocht naar 
de optimale samensmelting van natuurlijke land-
schappelijke vormen en het golfspel.

Michiel van der Vaart is enthousiast over wat 
natuurgolfbaan Terschelling belooft te worden: de 
ultieme golfbeleving. Voor een golfbaanarchitect 
is het ontwerpen van zo’n baan al een avontuur op 
zich. ‘Een golfbaan creëren in een gebied zoals op 
Terschelling is voor mij een absoluut hoogtepunt 
in mijn arbeidsleven. Het is een gebied waarvan 
je alleen maar dromen kan’, vertelt Van der Vaart. 

‘Zand, heel veel zand, heide, dennenbomen, gigan-
tisch hoge duinen, absolute rust en dat alles op 
een van Europa’s mooiste eilanden!’
 
Geen groot grondverzet
De opdracht voor Van der Vaart was om zonder 
groot grondverzet een golfbaan uit te stippelen 
door de woeste duinen van Terschelling. ‘Het ter-
rein is zo geaccidenteerd, dat het een hele puzzel 
was om een logische routing te verzinnen zonder 
al te veel blinde schoten. Het is gelukt om zonder 
groot grondverzet een routing te vinden. Zo min 
mogelijk blinde slagen, zo kort mogelijke loopaf-
standen, zo veel mogelijk het gevoel hebben naar 
beneden te slaan en de bestaande infrastructuur 
van wegen intact laten.’
 
Natuurlijke duintoppen als tee-locatie
Met het vinden van een goede routing heeft Van 
der Vaart ‘meebewogen’ met het landschap. ‘In het 
gebied liggen al grote heidevelden die ik gebruikt 
heb als carry’s. Ik heb natuurlijke duintoppen 
gekozen als locatie voor de tees, valleien tussen 

‘Een ongelooflijk robuuste, 

stoere golfbeleving. Het 

raakt de essentie van golf 

zoals het ooit is begonnen. 

Dit moet je ten minste één 

keer in je leven gespeeld 

hebben, maar je leert het 

pas echt kennen als je het 

vaker doet!’

ACHTERGROND
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de tientallen meters hoge duinen voor de fairways 
en vervolgens waren de duinpannen in het terrein 
ideaal voor greenlocaties.’
Maar ook de aanwezige cultuurhistorische ele-
menten zijn in het ontwerp gespaard gebleven, 
zoals de turfdôbes. Dit zijn met de hand gegraven 
greppels, gevuld met water, waarin honderd jaar 
geleden turfblokken met water werden verzadigd. 
Deze organische stof met daarin het noodzakelijke 
vocht werd gebruikt om de jonge dennen die 
werden aangeplant op weg te helpen. Ook liggen 
er verspreid over het gehele eiland bunkers uit de 
Tweede Wereldoorlog, die onderdeel waren van de 
Duitse Atlantikwall. De routing van de negenho-
lesbaan laat deze bunkers intact, waardoor ze deel 
worden van de golfbeleving.
 

Fairway van gemillimeterde heide
Het ontwerp en de aanleg van dit bijzondere ter-
rein stellen het projectteam voor een aantal speci-
fieke technische problemen, die opgelost dienen 
te worden in overeenstemming met de status van 
natuurgebied. Wat wellicht het meest unieke aan 
het project wordt en tevens de grootste uitda-
ging, is het verkrijgen van een fairway met louter 
inheems, van het eiland afkomstig plantmateriaal. 
Het is een wens om de fairways dusdanig in te 
richten dat de vegetatie een onderdeel wordt van 
de omringende natuur. Het kan dus zomaar zijn 
dat delen van de fairway in de toekomst bestaan 
uit gemillimeterde heide. De greens en de directe 
omgeving van de greens worden wel als bouw-
werk gezien en daarom ook voorzien van de meer 
traditionele, voor golf gekweekte grassen. Er komt 
ook een kleine 9-holes-par-3-baan die ‘gewoon’ 
zal worden ingezaaid en al na enkele maanden 
bespeelbaar zal zijn.

ACHTERGROND

Het is een wens om de 

fairways dusdanig in te 

richten dat de vegetatie 

een onderdeel wordt van 

de omringende natuur
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Unieke golflocatie in de kustduinen
Van de meer dan 200 golfbanen in Nederland liggen er 
nog geen tien in kustduingebied. Met natuurgolfbaan 
Terschelling wordt dan ook een unieke golfbaan 
toegevoegd aan het Nederlandse landschap. Het 
plangebied is ongeveer 42 hectare groot, waarvan 23 
hectare ligt in het Natura 2000-gebied Duinen Terschelling, 
beschermd volgens internationale wetgeving. Het gebied 
wordt gekenmerkt door het golvende terrein. Overal op 
het gehele terrein komen stuifduinen voor, die zorgen 
voor veel hoogteverschillen, met daarop dennenbossen 
die tussen 1922 en 1927 zijn aangeplant. Het plangebied 
bestaat momenteel voor 90 procent uit naaldbos. Lokaal 
komen enkele kleine loofbosgedeelten voor. Daarnaast 
zijn er enkele kleine enclaves van struikhei en kraaihei.

± 15 hectare ecologische winst
Het behalen van ecologische winst ten opzichte van de 
huidige situatie is één van de voorwaarden die vooraf 
door Staatsbosbeheer zijn gesteld. NLadviseurs adviseert 
daarom in het plan een deel van het soortenarme 
dennenbos om te vormen tot zogenaamde ‘grijze duinen’, 
heide en loofbos. Hiermee verhoog je de biodiversiteit 
in het gebied. In de grijze duinen en hei komen namelijk 
meer planten- en insectensoorten voor die thuishoren in 
een duingebied zoals Terschelling dan in het aanwezige 
dennenbos. 

De grijze duinen en kraai- en struikhei liggen aan de 
randen van de schraalgraslanden (fairway) en dus 
overwegend buiten het golfspel. Grijze duinen gaan zich 
ontwikkelen nadat de dennenbomen zijn weggehaald en 
de complete bosbodem tot op het kale witte duinzand 
(± 10 cm) is afgegraven. Op de locaties waar zich nieuwe 
oppervlakten met hei moeten gaan ontwikkelen, wordt 
heidemaaisel opgebracht, waardoor het ontwikkelings-
proces versneld wordt. 

Historische elementen
Cultuurhistorische elementen zoals de oorlogsbunkers 
behorende bij de Tigerstelling en de turfdôbes, zijn 
tekenen van gebruik van het terrein in vroegere jaren. 
Deze historische elementen blijven behouden en waar 
mogelijk krijgen ze door middel van zichtlijnen meer 
aandacht. 

Ontwikkeling fairway
De fairway zal voor een groot deel bestaan uit 
schraalgraslanden. Deze schraalgraslanden dragen bij aan 
het verhogen van ecologische waarden, maar zijn moeilijk 
te realiseren. De fairways worden samengesteld uit 
droogteminnende grassoorten, zoals fijn schapengras, 
gewoon struisgras, gewoon reukgras, muizenoor en 
gewoon biggenkruid. Op Terschelling dus geen groene, 
dichte grasmat, maar een fairway met een wat minder 
gesloten speeloppervlak. Uitgangspunt is dat de bal moet 
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kunnen rollen. Het spel zal dus zeker uitdagender worden 
dan op een reguliere golfbaan. 

Van omliggende schraalgraslanden op Terschelling zal 
maaisel worden gebruikt en opgebracht op de oppervlak-
ten waar zich schraalgrasland moet gaan ontwikkelen. Om 
deze ontwikkeling een kans te geven, kan er pas na drie 
tot zes jaar gegolfd worden in het gebied. Vanaf jaar twee 
kan er al wel gegolfd worden op de par-3-baan.

SaMeNwerkiNG MeT STaaTSBOSBeHeer 
eN TOekOMST
Staatsbosbeheer is eigenaar van het gebied en deelt 
de wens om de gebiedsontwikkeling tot stand te 
laten komen. De SNGT en Staatsbosbeheer werken 
al gedurende het gehele traject samen om te komen 
tot de ontwikkeling van De Hoge Duinen, waarbij de 
vier recreatieve functies wandelen, fietsen, golfen en 
paardrijden worden gecombineerd. 

Het ontwikkelen en realiseren van zo’n plan kent veel 
invalshoeken, verschillende betrokken partijen en 
wetten en regels waarmee rekening gehouden moet 
worden, helemaal als het plangebied grotendeels ligt 
in een Natura 2000-gebied. NLadviseurs ondersteunt 
de SNGT hierbij door het maken van onder andere een 
inrichtingsplan, een beheerplan, een berekening van 
de waterbalans en de programmatische aanpak van 
stikstof (PAS) en subsidieaanvragen.

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-7634
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‘We krijgen de vrijheid en 
support om de beste van de 
wereld te zijn’
Greenkeeper en Fieldmanager of the Year brengen bezoek aan golfbanen 
rondom Londen

Het is inmiddels een goede traditie dat de Fieldmanager of the Year en Greenkeeper of the Year door een aantal sponsoren worden meegenomen op een 

trip. Vorig jaar brachten de winnaars een sensationeel bezoek aan de middenstip van zowel real als Barcelona. Dit jaar was de beurt aan golfbanen rond 

Londen. en dat waren niet de minste banen. 

Auteur: Peter Jansen

Samen met Twan van Wijk van ICL en de vakbladen 
Fieldmanager en Greenkeeper vertrokken Marc 
Grooteman en Arjen Westeneng woensdagochtend 
13 juni naar Engeland voor een bezoek aan de 
exclusieve Wentworth Club in Virginia Water. Daar 
ontmoetten zij Daniel Clarke, de courses manager 

van Wentworth, en zijn collega Peter Moore. Nick 
Martin (ICL) sloot zich bij het gezelschap aan. 
Wentworth Club staat vooral bekend om het BMW 
PGA Championship dat afgelopen mei weer plaats-
vond. Wentworth heeft drie 18-holesbanen: de 
beroemde door Harry Colt ontworpen West Course 

uit 1926, de minder bekende East Course (waar in 
1953 de Ryder Cup is ontstaan) die ook werd ont-
worpen door Colt in 1924, en de meest recente: de 
Edinburgh Course uit 1990, ontworpen door John 
Jacobs. Daarnaast is er nog een 9-holes Executive 
Course.

V.l.n.r.: Twan van Wijk, Marc Grooteman, Daniel Clarke, Peter Moore, Nick Martin en Arjen Westeneng.
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Daniel Clarke
Al doet zijn Engelse naam anders vermoeden, 
Daniel Clarke is toch echt een Nederlander. Hij 
is geboren en opgegroeid in Nederland, maar 
is ondertussen alweer vijftien jaar werkzaam 
in het buitenland. Na verschillende functies bij 
Wimbledon, The Belfry in Birmingham, Harbour 
Town en drie jaar in Abu Dhabi, begon hij in 2017 
aan zijn nieuwe functie als golf courses manager 
van Wentworth. Deze functie bestond voor zijn 
komst nog niet en is speciaal voor hem gecreëerd. 
Daniel Clarke: ‘De golfclub zat in een transitiefase 
en ze waren voor het beheer op zoek naar een 
praktisch persoon, die de hoofdgreenkeepers van 
de drie banen goed kon aansturen. De Chinese 
eigenaar heeft in feite maar één ambitie, namelijk 
de beste van de wereld zijn. Dat sprak mij enorm 
aan. De eigenaar geeft ons de vrijheid en support 
om naar die ambitie toe te werken. Ook de samen-
werking tussen de greenkeepers verloopt soepel 
en we vullen elkaar goed aan.’ 
Als courses manager stuurt Daniel Clark ongeveer 
60 man aan, verdeeld over de drie banen. ‘De West 
Course heeft 24 greenkeepers en de East Course en 
Edinburgh Course allebei tien. Daarnaast beschikt 
de golf courses manager over tien hoveniers, twee 
mechanics, twee irrigatiespecialisten en een aantal 
mensen in ondersteunende functies.’ 

west Course
Na de ontvangst door Daniel was het tijd om de 
baan te bezoeken. Gelukkig had Clarke een aantal 
Clubcars geregeld, zodat het gezelschap niet te 
voet de baan over hoefde. Zelfs de Clubcars waren 
speciaal geprepareerd voor de baan, door middel 

van een navigatietool die de spelers automatisch 
waarschuwt als ze zich op een ‘verboden’ deel 
van de baan of fairway bevinden. Met een decent 
Engels piepje word je vriendelijk gemaand om 
rechtsomkeer te maken. Deze speciale handicarts 
komen in Nederland ook steeds vaker voor. Met 
gps worden winterroutes uitgezet om de baan te 
sparen. 
Het BMW PGA Championship was net twee weken 
voor het bezoek afgelopen, maar men was nog 
steeds bezig met het afbouwen van de tribunes 
en andere faciliteiten voor het toernooi. De West 

Course, waarop het toernooi gespeeld wordt, lag er 
nog perfect bij. De greens van de West Course zijn 
in 2017 compleet gerenoveerd, een investering van 
vijf miljoen pond. Voor de greens wordt 007 DSB 
creeping bent als graszaad gebruikt. Dit witstruis 
is volgens Daniel de beste soort voor zijn baan. 
Deze grassoort, gekweekt door dr. Hurley, kwam 
als beste uit de field trials met zestien verschillende 
grasmengsels, waarmee twee jaar voor de reno-
vatie op Wentworth begonnen was. Het witstruis 
wortelt op Wentworth ongeveer 20 tot 25 centime-
ter diep. De greens worden elke ochtend met een 
handmaaier op drie millimeter gemaaid. Daarnaast 
mogen er elke dag maar veertig tot zeventig spe-
lers op de golfbaan, zodat er weinig betreding is 
en de golfbaan snel kan herstellen. Elke ochtend 
wordt het vochtgehalte van de greens gemeten 
en de beregening daarop afgestemd. Dat meten 
gebeurt met een pogostick, die de meetwaar-
des en locaties automatisch doorstuurt naar de 
mobiele telefoon. Daniel: ‘Ons ideale vochtgehalte 
is 17 procent. Op dit moment zitten we op 15.’ Om 
het vochtgehalte optimaal te krijgen en te houden, 
maakt Wentworth gebruik van de wetting agent 
van ICL, H2O Pro Trismart. De beregening gebeurt 
volledig automatisch met een Toro Lynx-systeem. 
Ook dit is natuurlijk volledig met een smartphone 
aan te sturen. Daarnaast wordt er ook aandacht 
besteed aan handmatig bijwateren. 

Subair
Verder heeft elke green op de West Course een 
automatisch Subair-systeem. Dit is een soort gigas-

ACTUEEL

De 18th green op Wentworth, voorafgaand aan het BMW PGA Championship.

Daniel Clarke, Twan van Wijk, Arjen Westeneng en Marc Grooteman.
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tofzuiger, die aangesloten is op het drainagesy-
steem en op lucht en daarmee vocht uit de greens 
kan zuigen. Deze Subair is aangesloten op een 
weerstation en zodra er 2 millimeter neerslag valt, 
gaat hij automatisch aan. De Subair kan niet alleen 
water wegzuigen, maar ook omgeschakeld worden 
en verse lucht in de bodem van de greens blazen, 
waardoor de CO2-opbouw van de bodem verbe-
tert. Volgens Daniel is deze Subair een echte game-
changer, al ging het wel om een grote investering. 
Onder meer door al deze maatregelen hebben de 
greens een snelheid op de stimp van 13,5.  

iCL
ICL is verantwoordelijk voor ongeveer 90 procent 
van de gebruikte meststoffen, biostimulanten en 
wetting agents op de golfbaan, vandaar dat de 
Nederlandse accountmanager Twan van Wijk ons 
hier graag mee hiernaartoe wilde nemen. Op de 
nursery green van Wentworth start ICL binnenkort 
met een proef, waarvoor ongeveer een kwart van 
de totale nursery green gebruikt mag worden. Met 
de nieuwe biostimulanten-range onder de merk-
naam Vitalnova wordt getest wat het effect is op 
schadelijke wortelaaltjes (nematoden). Door de 
geïntegreerde aanpak met meststoffen, wetting 
agents en biostimulanten verschilt ICL volgens 
STRI van de traditionele fungicideprogramma’s, 
wat prima past in het kader van de green deal in 
Nederland.

Toro 
Ook Toro, sponsor van de Fieldmanager en de 
Greenkeeper of the Year, is uitermate goed verte-
genwoordigd op Wentworth. Volgens Clarke is 99 
procent van de machines van Toro. Dit komt door 
de deal die Toro met Wentworth heeft. In principe 

houdt deze in dat Wentworth al zijn machines bij 
Toro leaset voor de duur van vijf jaar. Dat betekent 
dat alle greens met handgreenmaaiers van Toro 
worden bewerkt, maar ook de fairways en roughs 
worden met rood bewerkt. 

Blackmoor Golf Club
Donderdag ging de tocht verder naar twee andere 
banen. Darren Hatcher van ICL was de hele dag 
de begeleider. Het gezelschap ging eerst naar 
Blackmoor Golf Club in Whitehill (nummer 75 in 
de top 100 van beste golfclubs in het Verenigd 
Koninkrijk, van de ongeveer 3000 in totaal). Daar 
werd de rondleiding verzorgt door coursemanager 
James Norris. Dit was een compleet andere baan 
dan Wentworth. Blackmoor is een stuk kleiner en 

ligt midden in de bossen rondom Londen. De baan 
is een 18-holesbaan, aangelegd in 1903 en ontwor-
pen door Harry Colt. Hij is het best te omschrijven 
als een traditionele heidebaan. De golfclub is 
opgericht voor officieren uit het Britse leger. Pas 
later is de baan verkocht en werd hij commercieel. 
De laatste jaren is er een aantal aanpassingen aan 
de baan uitgevoerd: een paar bunkers zijn weg-
gehaald en er zijn bomen gekapt. Volgens course-
manager James Norris is het karakter van de baan 
behouden gebleven. 

De greens zijn de laatste twintig jaar wel flink aan-
gepakt. Ze zijn platter gemaakt en verbeterd, maar 
liggen nog steeds op dezelfde locaties als bij de 
opening, 105 jaar geleden. Ook zijn de greens een 

Arjen Westeneng aan het putten op de West Course (Wentworth) en Marc Grooteman aan het putten op de West Course.

1st fairway van Wentworth.
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stuk verhoogd door middel van bezanden, zodat 
ze sneller opdrogen. De greens worden gemaaid 
op 3 millimeter. Blackmoor is naar eigen zeggen 
continu op zoek naar de juiste balans, om zo een 
stimp van 9 tot 10 te krijgen. Coursemanager 
James Norris is al vijftien jaar werkzaam op 
Blackmoor; zijn team bestaat uit zes man, die full-
time bezig zijn met de baan. 
De fairways worden op deze baan twee keer per 
week gemaaid, waarbij al het gras wordt opgevan-
gen. Dat leidde bij Greenkeeper of the Year Arjen 
Westeneng tot de verzuchting: ‘Dat opvangen is 
veel werk, maar het oogt veel mooier. Misschien 

moeten wij dat ook maar gaan doen.’
Prince’s Golf Club
Tot slot volgde een bezoek aan de Prince’s Golf 
Club in Sandwich (57e in het Verenigd Koninkrijk), 
voor een rondleiding met coursemanager Sean 
McLean en James Bledge van de Royal Cinque 
Ports Golf Club, de naastgelegen baan. De Prince’s 
Golf Club is een traditionele linksbaan, aangelegd 
in 1902 en ontworpen door Charles Hutchings. 
De baan heeft 27 holes. In 2017 is de volledige 
baan herontworpen en gerenoveerd. Veel bomen 
zijn weggehaald en alle bunkers op één na zijn 
vernieuwd. Deze oude bunker is sinds de aanleg 

in 1902 namelijk niet meer aangepast en is de sig-
nature bunker voor deze baan. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werd de baan gebruikt als oefenter-
rein voor het leger, wat je terugziet in sommige 
elementen in de baan. 
Tijdens de renovatie is een aantal greens verplaatst 
en verhoogd. De greens worden gemaaid op 4 
millimeter. De Prince’s Golf Club ziet zichzelf als 
low input course en maakt gebruik van 100 procent 
roodzwenk. De stimp van de green ligt op 9,5. Het 
mooie aan deze baan is dat hij erg overzichtelijk is 
en een geweldig uitzicht op zee heeft. Daarnaast 
zijn alle looppaden voorzien van strak gemaaid 
gras, met om de drie meter beregening. De Schot 
Sean McLean is ongeveer achtenhalf jaar werk-
zaam bij de Prince’s; hij werkt met tien personen 
fulltime aan de baan.  

Het was een intensief, maar erg leuk programma, 
vindt Arjen Westeneng, die op het moment van 
schrijven op Golf Club Gut Lärchenhof in Duitsland 
meewerkt aan de voorbereidingen voor het BMW 
International Open. 'We hebben heel mooie 
banen gezien; met name Wentworth vond ik erg 
bijzonder. Hoe ze dat daar voor elkaar krijgen, dat 
was heel bijzonder. Vooral de West Course vond 
ik uniek om te zien, omdat daar ook de BMW PGA 
wordt gespeeld. Hole 18 zie je altijd op tv. De West 
Course wordt onderhouden door 21 greenkee-
pers (eigenlijk moeten dat er 24 zijn, maar ook 
in Engeland kunnen ze moeilijk aan vakmensen 
komen). De snelheid van de greens is rond 12 op 
de stimpmeter en met het toernooi nog iets 
sneller.' 

'Maar ook de andere banen waren interessant. 
Blackmoor, bijvoorbeeld, is met zijn heide en bos 
een totaal andere baan dan Wentworth. De drie 
banen zitten dit jaar allemaal net boven de 100 
kg stikstof op de greens. Dat is vergelijkbaar met 
mijn eigen baan, De Woeste Kop, en ik vermoed 
met veel andere Nederlandse banen. Ze zijn in 
Engeland ook zeker naar beneden gegaan qua 
voeding.' Wat Westeneng onder meer opviel op 
Wentworth, was de beluchting van de greens. 'Er 
ligt een drainagesysteem waarmee zowel gezogen 
als geblazen kan worden. Stel dat je een dag veel 
regen hebt, dan kun je dat water dus wegzuigen.' 
Wentworth heeft drie banen. Dagelijks mag een 
beperkt aantal spelers de baan op. 'Op maandag 
kan men tot 12 uur starten; anders raken de green-
keepers achter met de werkzaamheden. Op dins-
dagmiddag ligt de focus op het verbeteren van 
de kwaliteit. Dat herhaalt zich zo elke week. “Geel 
is het nieuwe groen” levert leuke discussies op 
met de Engelse collega’s, maar is toch moeilijk te 

ACTUEEL

Arjen Westeneng, James Norris, Darren Hatcher, Marc Grooteman en Twan van Wijk.

Blackmoor Golf Club.
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begrijpen voor hen. Ze realiseren zich zeker dat er 
wat gedaan moet worden aan het milieu, maar om 
de baan helemaal te laten verdrogen, dat is niet te 
verkopen aan de leden, die veel geld betalen voor 
kwaliteit.’

Op één van de greens mochten de heren zelf een 
balletje putten. 'De greens zijn zó snel, dat je de bal 
er in drie à vier puts in hebt. De andere twee banen 
van Wentworth zijn iets lager van niveau, wat voor 
de gemiddelde golfer wel leuker is, denk ik. Tijdens 

zo’n bezoek wordt wel bevestigd dat je met veel 
“handjes” ook veel mogelijkheden hebt om nog 
meer de puntjes op de i te zetten!’
Ook Marc Grooteman was onder de indruk van 
de diverse golfbanen. ‘Een baan zoals Wentworth 
is natuurlijk top. Ik kom zelf meer uit de wereld 
van de sportvelden, maar het is mooi om op deze 
manier kennis te maken met andere disciplines. Je 
leert er natuurlijk ook weer van.’ Ook Grooteman 
verbaasde zich over de snelheid van de green. 
‘Die bal blijft maar rollen; je ziet gewoon dat er 
weinig weerstand is.’ Ook de ligging van de banen 
vond Grooteman mooi. ‘In Nederland is het vaak 
allemaal vlak, maar in Engeland hebben de banen 
een veel natuurlijkere uitstraling. Daarnaast is het 
bijzonder om te zien hoeveel geld er vrijgemaakt 
wordt voor het onderhoud van de banen en de 
investering in personeel. Dat is een duidelijk ver-
schil met wat er in Nederland mogelijk is; je ziet 
dat meteen terug aan de kwaliteit van de banen.’

ACTUEEL

NLadviseurs

KWALITEITSVERHOGING DOOR UITVOERBAAR ADVIES

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

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

MEER INFORMATIE:

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

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-7635

Prince’s Golf Club, de oude bunker op de achtergrond.
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Ik zie overal om mee heen jongen mensen in kleding van het merk Superdry 
lopen. Het kan dus niet anders dan dat het hip is. Dat zal ongetwijfeld zo zijn, 
maar het echte superdry vind je bij mij en u in de achtertuin, op onze golf-
banen en niet te vergeten bij de boeren in Nederland. Daar is het pas echt 
superdry. Pas geleden las ik ergens in een krant een commentaar over klimaat-
verandering. Wat blijkt: 95 of misschien wel 99 procent van alle wetenschap-
pers is ervan overtuigd dat we in een periode van serieuze klimaatverandering 
zitten, en dat zulke lange periodes van mediterraan en superdry weer steeds 
normaler worden. Tegelijkertijd is een groot aantal burgers sceptisch over 
diezelfde klimaatverandering. 

Zelfs de machtigste man van de wereld, de president van Amerika, vindt 
klimaatverandering grote onzin. Ik ben geen Trump-aanhanger, maar in 
zekere zin snap ik dat wel. Wanneer iemand mij met een opgegeven vingertje 
probeert te overtuigen van zijn gelijk, word ik altijd een beetje recalcitrant. 
Mensen die het gelijk aan hun zijde hebben, zijn niet altijd de meest 
sympathieke mensen. Zij hoeven hun best niet meer te doen om mij te over-
tuigen, want ze hebben toch al gelijk. Dat gedrag zie je overigens niet alleen 
bij klimaat, maar ook bij gewasbescherming en andere aspecten die het werk 
van een greenkeeper mogelijk veranderen.

Ik vind het persoonlijk wel leuk om recalcitrant te zijn, maar het is niet de 
meest coöperatieve manier om over dingen na te denken of om een mening 
te vormen. Je bent dan tegen de stelling, omdat het gedrag van de 
voorstanders jou niet aanstaat. Voor golfbanen gaat die vlieger maar 
gedeeltelijk op. Tijdens de lunch gisteren hoorde ik iemand zeggen: 
‘Fantastisch weer, en het blijft nog wel drie weken hartstikke droog.’ Voor 
golfbanen is dat goed nieuws, want dan hebben we met zijn allen tijd om een 
extra rondje te golfen. Tegelijk mogen greenkeepers – tot nu toe, dan – nog 
steeds extra beregenen om alles groen te houden, maar dat zal niet eeuwig zo 
blijven. Volgens mij schreven wij twintig jaar geleden al in dit blad dat water 
het nieuwe goud zou worden. Als dit soort weer nog normaler wordt, zou dat 
zomaar eens kunnen gaan kloppen. 

Met vriendelijke groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl)
Hoofdredacteur

Superdry

Wanneer iemand mij met een 

opgegeven vingertje probeert te 

overtuigen van zijn gelijk, word ik 

altijd een beetje recalcitrant

Voor golfbanen is dat goed nieuws, 

want dan hebben we met zijn allen tijd 

om een extra rondje te golfen

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-7636
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Jos Scholman

Hoofdvestiging: 
Morsebaan 1, 3439 NA Nieuwegein

Postadres: 
Postbus 1458, 3430 BL Nieuwegein 

Tel.: 030-6044282 
info@josscholman.nl

Sterk in sport

Werken bij Jos Scholman? 
Bekijk de mogelijkheden op 
onze website!
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