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

Geavanceerde maaiprestaties.
Stel u voor, de capaciteiten van een driedelige 
greensmaaier met de maaikwaliteit van een loop-
maaier. Alle Greensmaster Trifl ex modellen leveren de 
beste contourvolgpresta-
ties door de combinatie 
van het gepatenteerde 
Flex™ ontwerp en het 
ophangingsysteem met 
dubbele A-armen, waar-
door de maaieenheden 
vrij kunnen zweven. Dit 
voorkomt het zogenaamde wasbordeffect , met 
name bij de afsluitronde door de unieke ‘lift-in turn’ 
optie. De hybride modellen hebben geen last van 

onregelmatige afsnijdingen 
dankzij het unieke ‘energy 
storage system’ waardoor bij 
het in werking zetten van de 

maaieenheden direct het volledig 
vermogen wordt afgegeven.

Ultieme veelzijdigheid.
De nieuwe Trifl ex 

is niet alleen 
de beste 
greensmaaier, 
het is ook de 
meest veel-
zijdige. 

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

Tijd is geld.
Door de productiviteit te verhogen worden de ex-
ploitatiekosten van de machine aanzienlijk verlaagd. 
Met elke Trifl ex wordt de transport-
tijd tussen de greens verkort. De 
machine heeft geen dagelijks onder-
houd nodig. Het snelle wisselen van 
de maaieenheden, een kijkglas op de brandstoftank 
en de directe en eenvoudige toegang tot onderhouds-
punten zijn kenmerken die tijd en geld besparen.

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

De juiste keuze.
Ervaar vandaag de toekomst van 
greenmaaiers. Neem contact op met uw dealer voor 
meer informatie.

punten zijn kenmerken die tijd en geld besparen.

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

De juiste keuze.
Ervaar vandaag de toekomst van 
greenmaaiers. Neem contact op met uw dealer voor 

optie. De hybride modellen hebben geen last van 
onregelmatige afsnijdingen 

dankzij het unieke ‘energy 
storage system’ waardoor bij 
het in werking zetten van de 

maaieenheden direct het volledig 
vermogen wordt afgegeven.

Ultieme veelzijdigheid.
De nieuwe Trifl ex 

is niet alleen 
de beste 
greensmaaier, 
het is ook de 
meest veel-
zijdige. 

punten zijn kenmerken die tijd en geld besparen.

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

De juiste keuze.
Ervaar vandaag de toekomst van 
greenmaaiers. Neem contact op met uw dealer voor 
meer informatie.

Maak kennis met de Toro Greensmaster® 
Trifl ex™ en Trifl ex™ Hybride
De nieuwe norm waaraan alle greensmaaiers zich kunnen spiegelen.
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De beste golfprofessionals 
spelen op een topmat van 
het allerbeste graszaad.
IN ONZE MENGSELS ZITTEN DE TOPRASSEN 
VAN GRASGIDS, STRI EN NTEP-LIJST.

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

graszaadmengsels voor
professionals
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34 This girl is one of 
the guys

Jong, ambitieus én vrouw in een mannenwereld: hoofdgreenkeeper op Golf 

& Country Club  Hooge Graven, NGA-bestuurslid, voorzitter Pro Turf Care en 

verzorgt groot onderhoud uit op Erve Braakman. Jolanda Vonder drukt een 

bijzonder stempel op de greenkeeperswereld.
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Dagje op de hei

Prograss organiseerde eind september een 

Praktijkdag Heidebeheer voor greenkeepers 

en baancommissarissen, die plaatsvond 

op de Strabrechtse heide en Golfbaan De 

Swinkelsche. Er werden inleidingen ver-

zorgd door onder andere Jap Smits, bos-

wachter in dienst van Staatsbosbeheer; een 

man met heel veel ervaring op het gebied 

van heidebeheer met oog voor de flora en 

fauna van de vochtige en droge zandgron-

den en met name van heidecultuurgronden 

en beekdalen.

Greenkeeper, kom in de kas

Of het werkelijk zo’n vaart loopt dat chemie binnen 

enkele jaren volledig wordt uitgebannen op de golf-

baan, is nog maar de vraag. Meer zal het echter niet 

worden, en nu de NGF duurzaamheid zo prominent 

op de agenda heeft geplaatst, zal de vraag toenemen 

naar slimme bemestingsconcepten die chemievrij 

beheer mogelijk maken. Oosthoek, dat zijn roots in 

het Westland heeft, pretendeert weliswaar geen 100 

procent success rate, maar denkt wel belangrijke stap-

pen te kunnen zetten met zijn bemestingsconcept dat 

afkomstig is uit de tuinbouw. 

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

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

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

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

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

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

22 56 
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twitter.com/bladgreenkeeper

facebook.com/bladgreenkeeper

8 Nieuws

15 2015 lastig jaar voor doorzaaien sportvelden 
  
21 Column: We moeten eerder beginnen, 
 maar doen dat steeds later

30 NGA-nieuws 

 Greenkeeper of the Year genomineerden 
  34  Jolanda Vonder

  40 Eric Wuyts

  44  William Boogaarts

  47 Koen Verhelst

  50 Marco Mooren

58 Hoofdredactioneel

26 

16 

VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

Isabel Hage: ‘Onderhoud van een 
golfbaan, ik had géén idee’

De Strijensche Golfclub (voorheen Golfclub Strijen) heeft 

op zijn zachtst gezegd een bijzonder half jaar achter de 

rug. Begin 2015 namen de drie zusters Hage, dochters 

van de baaneigenaar, de exploitatie van de baan over 

van de vereniging die de baan al 25 jaar beheerde. Wat 

volgde waren enkele spannende maanden waarin de 

drie, met zeer beperkte kennis van golfbaanexploitatie, 

de baan opnieuw vormgaven. Vakblad Greenkeeper 

sprak met Isabel Hage.

Jacobsen AR 3 krijgt maailes op de proefvelden van 
Barenbrug 

Medewerker Henco Vink is aan het maaien op de proefvelden van Barenbrug in 

Wolfheze. Anders dan het beeld doet vermoeden, is de maaier in kwestie een gero-

botiseerde rough-maaier, die boordevol technologie van Probotiq zit. De maaier 

in kwestie krijgt ‘maailes’ van Henco Vink. Via de teach & playback-mode kan Vink 

een bepaald tracé rijden. Deze routes worden opgeslagen in het geheugen van de 

maaier en later naar behoeven afgespeeld. Voor één proefveld worden verschil-

lende routes gemaakt, zodat de maaier niet steeds in het hetzelfde spoor maait. 
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Uitbreiding golfclub 
Overbrug in Helmond
De Enk Groen & Golf is gestart met de aanpas-
singen aan en de uitbreiding van de golfbaan van 
golfclub Overbrug te Helmond. De baan wordt 
aangepast en uitgebreid op basis van een ontwerp 
van Frank Pont van Infinite Variety Golf Design. 
De golfclub werd door Ronald Buiting van Buiting 
Advies begeleid met adviezen rondom natuur en 
milieu. De wisselwerking tussen architect Frank 
Pont en adviseur Ronald Buiting en de inzet van 
bestuurslid Wim van de Westerlo van de golfclub 
hebben geleid tot een snelle procedure rondom 
het verkrijgen van vergunningen. Golfarchitect 
Frank Pont heeft in 3D een nieuw ontwerp 
gemaakt, dat door De Enk is uitgewerkt in een 
technisch uitvoeringsplan. Dit plan wordt nu ten 
uitvoer gebracht. Bijzonder hierbij is dat alle data 
van golfarchitect Pont digitaal zijn omgezet, zodat 
er al vanaf het begin volledig digitaal en dus gps-
gestuurd gewerkt kan worden. Als de uitvoering 
klaar is, zijn nagenoeg alle holes nieuw gecreëerd. 
De bedoeling is dat in het voorjaar van 2016 alle 
werkzaamheden zijn afgerond en dat de golfclub 
vanaf najaar 2016 op zijn 'nieuwe' golfbaan kan 
spelen.

Rutger Ilsink nieuwe 
Sales Coördinator bij 
ICL Specialty Fertilizers
Rutger Ilsink is per 1 september jl.  de nieuwe 
Segment Sales Coördinator Turf & Amenity van 

ICL Specialty Fertilizers. Hij is de opvolger van Nick 
Boelen. Met ervaring in de tuinbouw en tuinie-
ren als grote passie wordt hij gezien als de juiste 
persoon om de klanten goed te kunnen voorzien 
in advies en hulp te bieden bij bemestingsvraag-
stukken. Rutger komt uit een internationale 
kwekersfamilie en heeft Tuinbouw gestudeerd in 
Engeland. Hij heeft onder andere ervaring opge-
daan in Zimbabwe waar hij een groot deel van 
zijn carrière heeft gewerkt in de bloemenindustrie. 
‘Met een effectief bemestingsprogramma weten 
onze klanten zeker dat het gras goed zal groeien 
en sterk zal zijn, onder alle omstandigheden. Een 
goed bemestingsprogramma kan de greenkeepers 
veel tijd besparen’ vertelt Rutger. ‘Mijn taak zal zijn 
om samen met de greenkeepers te kijken naar wat 
de golfbaan nodig heeft, welke bemesting wordt 
nu gebruikt en geeft dit het gewenste resultaat of 
moeten we gaan bijsturen?

Eerste Vredo met DDS 
naar Bras Fijnaart
Tijdens GTH is het Vredo dual depth dosage system 
(DDS) bekroond met de innovatieprijs. Deze Vredo-
doorzaaier met een dubbele zaaibak én zaaidiep-
te-instelling is ontwikkeld in samenwerking met 
Limagrain Advanta. Doel van de machine is om op 
een sportveld veldbeemd op een efficiënte manier 
tot zijn recht te laten komen. Cultuurtechnisch 
bedrijf Bras Fijnaart heeft reeds kennisgemaakt 
met de machine tijdens de ontwikkeling ervan en 
heeft nu als eerste in Nederland een dergelijke 
machine gekocht. De Vredo DZ222.035T Sport met 
DDS kan Engels raaigras en veldbeemd (of meng-
sels) in verschillende hoeveelheden en zaaidieptes 
in één werkgang zaaien. ‘Deze ontwikkeling helpt 
enorm voor de stabiliteit en houdbaarheid van 
natuurgrasvelden’, zegt Goof Rijndorp, directeur 
van Bras Fijnaart. ‘Dat is de reden dat wij deze 

GKB Machines opent 
divisie in VK
GKB Machines heeft in september een nieuwe 
divisie in het Verenigd Koninkrijk opgericht: 
GKB machines Ltd. De operations manager 
is Tom Shinkins. Het doel van dit besluit is 
het direct bedienen van de Engelse markt 
en het delen van de praktijkervaring op het 
gebied van sport, recreatie en buitenruimte. 
In Nederland blijft GKB Machines ook aan 
de weg timmeren: alle John Deere tuin- en 
parkdealers hebben sinds dit jaar de volledige 
GKB-machinelijn in hun programma. De GKB 
Sandspreader is erg in trek. FC Groningen 
heeft een Sandspreader gekocht. 'Dat 
gebeurde naar aanleiding van een Twitter-
bericht #GKBmachines'. Eerder schaften ook 
de gemeente Den Haag, SRO Haarlem, Irado 
in Schiedam en AH Vrij de GKB Sandspreader 
aan.
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machine, tegen een geringe meerprijs maar met 
grote positieve gevolgen, als eerste willen aan-
schaffen om onze klanten nog beter te kunnen 
bedienen.’ Het uiteindelijke doel is om met veld-
beemd, dat een zeer sterke zode kan vormen door 
een sterk wortelstelsel, meer speeluren mogelijk te 
maken op natuurgrasvelden. Volgens Pieter-Teunis 
Hoogland van Vredo is er veel belangstelling om 
bestaande Vredo-machines om te bouwen naar 
dit systeem. Twee weken na de introductie en de 
bekroning van het nieuwe DDS-systeem heeft 
dealer Vervaet-Van Weele de eerste machine opge-
schreven.

Golfbaan Zuid-
Drenthe haalt 
GEO-certificaat
Golfbaan Zuid-Drenthe heeft het GEO-certificaat 
van de Nederlandse Golf Federatie ontvan-
gen. Hiermee is de golfbaan in Erica officieel 
'Committed to Green'. De golfbaan ontving het 
certificaat tijdens de KLM Open. Het certificaat is 
het bewijs dat de golfbaan op een milieubewuste 
wijze wordt beheerd. De banen voldoen aan de cri-
teria voor natuurbeheer en milieuwetgeving.
Volgens Martin Kavanagh, golfprofessional en 
hoofdverantwoordelijke voor het onderhoud 
van de golfbaan, is er op Golfbaan Zuid-Drenthe 
gekozen voor een duurzame insteek wat betreft 
onderhoud en meststoffen. ‘Wij proberen gewas-
beschermingsvrij te handelen door de juiste 
onderhoudsmaatregelen te nemen voor een 

gezonde grasgroei. Dat is niet alleen een streven 
vanuit het oogpunt van milieubelasting. De kans is 
groot dat de overheid over paar jaar het inzetten 
van chemische gewasbeschermingsmiddelen ver-
biedt. Een goede uitgangssituatie is belangrijk. Bij 
de aanleg is deze direct gecreëerd, door rekening 
te houden met voldoende licht, de juiste tempera-
tuur, een goede afstemming van de voedingsvraag 
op de voedingsbehoefte en de juiste verhouding 
van lucht, water en gronddeeltjes in de bodem.’ 
GEO verifier Paul van Kan is erg enthousiast over 
wat hij noemt ‘een van de duurzaamste banen 
van Nederland’. Vooral de zuivering van het eigen 
afvalwater en het hergebruik van afval- en regen-
water bij de beregening van de baan noemt hij als 
belangrijke punten.

Directiewisseling 
Golfbaan Delfland
Op 22 augustus jl. is door de algemene verga-
dering van aandeelhouders ingestemd met de 
aanstelling van de heer Rik Maaskant als algemeen 
directeur. De huidige directeur, Herman van der 
Vlis, stopt per 1 oktober met werken. Herman van 
der Vlis was sinds 2001 als algemeen directeur 
verbonden aan de baan. ‘Ik heb mij bijna vijftien 
jaar lang met veel plezier en passie ingezet voor 
de ontwikkeling van Golfbaan Delfland, maar nu is 
het tijd voor een opvolger’, aldus Van der Vlis. Hij 

zegt nu op een andere, actieve manier te willen 
gaan genieten van het golfspel en van zijn vele 
andere hobby's. Rik Maaskant (54) werkte vele 
jaren voor Riwal Hoogwerkers, eerst in de functie 
van group marketingmanager, daarna als commer-
cieel directeur Benelux. Mede door zijn inzet en 
expertise groeide Riwal uit tot een van de grootste 
internationale spelers op het gebied van veilig 
werken op hoogte. Rik heeft 30 jaar ervaring in het 
zakenleven en is (met hcp 4) geen onbekende in 
de golfsport. Nadat hij in 1990 begon als actieve 
golfer, speelde hij de afgelopen decennia in de 
NGF-competitie en dit jaar nog in de standaard-
hoofdklasse voor GC De Merwelanden. Voor zijn 
eventmanagementbureau organiseerde hij vooral 
tussen 1998 en 2008 vele tientallen relatie- en 
golfevenementen, en ook vijf maal de European 
Seniors Tour in Nederland en België.
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NGF gaat samen-
werken met NMF
De Nederlandse Golffederatie (NGF) en Natuur- en 
Milieufederaties (NMF) gaan samen de verduur-
zaming van de golfsport verbeteren. De partijen 
hebben hiervoor een overeenkomst getekend tij-
dens het KLM Open. Door samen te gaan werken, 
moet zichtbaar gemaakt worden hoeveel er op 
golfbanen aan natuurbehoud wordt gedaan. NMF 
hoopt onder meer dat de golfclubs hun terreinen 
ook zullen openstellen voor niet-leden. ‘Deze 
samenwerking is een nieuwe stap in ons beleid’, 
aldus NGF-bestuurslid Marieke van Rhijn. ‘Denk 
aan het al jaren geleden opgezette Committed to 
Green-project, de GEO-certificering, de samenwer-
king met Vogelbescherming Nederland. Er zijn nu 
al behoorlijk wat raakvlakken met wat natuur- en 

milieufederaties doen. Dat wordt nu alleen maar 
versterkt.’ ‘Dit past uitstekend bij ons streven om 
zowel bij sporters als niet-sporters het besef van 
het belang van een gezonde natuur te vergroten’, 
zegt Corinne de Jonge van Ellemeet van Natuur- 
en Milieufederaties. De voor golf zo belangrijke 
kennis van NMF betreft in het bijzonder onder-
werpen als duurzame energie, communicatie en 
chemievrij beheer.
Marieke van Rhijn: ‘Dat laatste aspect is momenteel 
bijzonder actueel. Samen met andere partijen in 
de sport streven we naar een zogenaamde green 
deal met de overheid. We hebben tot 2020 de tijd 
om aan te tonen dat er een duurzaam en groen 
beleid wordt gevoerd als het gaat om – in ons 
geval – aanleg en onderhoud van golfbanen. Ik 
hoop en denk dat de samenwerking tussen NGF en 
NMF een oplossing dichterbij kan brengen.’
‘We hopen dat de ontwikkelingen rond de green 
deal zullen bijdragen aan het vinden van alterna-
tieven voor bestrijdingsmiddelen en pesticiden’, 
zegt Corinne de Jonge van Ellemeet. ‘Dat proces 
moet wat de natuur- en milieufederaties betreft 
ook echt worden versneld.’ De beide partijen zijn 
overeengekomen om begin 2016 samen een 
symposium te organiseren over natuurbeleving 
rondom de golfbaan.

Golftuin Zwolle opent 
nieuwe Orangerie
Op donderdag 1 oktober 2015 is de nieuwe oran-
gerie van Golftuin Zwolle aan de Herkulosche Esch 
geopend. Ron Jans, de huidige trainer van PEC 
Zwolle, verrichtte de officiële openingshandeling. 
’s Avonds was er open huis. De nieuwe orangerie is 
een aanvulling op de onlangs geopende Golftuin 
Zwolle, maar is voor iedereen toegankelijk. De ini-

tiatiefnemers, Goos en Thea Middag, benadrukken 
de laagdrempeligheid van zowel de orangerie als 
de golftuin: ‘We willen golf bereikbaar én betaal-
baar maken voor iedereen. De orangerie is een 
extra faciliteit, die bovendien veel gezelligheid 
biedt. Ook passerende wandelaars en fietsers zijn 
welkom voor een kop koffie of een lunch.’ De bouw 
van de orangerie startte een halfjaar geleden. De 
accommodatie bestaat uit meerdere zalen en een 
gedeeltelijk overdekt terras. De orangerie wordt 
gebruikt voor feesten, vergaderingen, trainingen 
en events. Golftuin Zwolle heeft een 9 holes-par-
3-baan met een totale lengte van 880 meter en 
twee oefengreens. De baan is geschikt voor zowel 
beginnende als gevorderde golfers. Er worden 
diverse arrangementen aangeboden, zoals lessen 
van een ervaren golfprofessional.
 

Nieuwe Fendt 300 S4 
is in het land
Vrijdag 11 september jl. presenteerde de Mechan 
Groep in Achterveld de nieuwe Fendt 300 S4 aan 
dealers en persgenodigden. Na een Beiers ontbijt 
namen alle officiële Fendt-dealers hun demo in 
ontvangst en maakten ze er een rondje mee door 
Achterveld. Geïnteresseerden kunnen bij hun dea-
ler terecht om nader kennis te maken met deze 
compacte allround trekker, die zich onderscheidt 
door innovaties, comfort en functionele technolo-
gie. De Fendt 300 S4 is een volledig nieuw ontwik-
kelde tractor. De cabine biedt veel comfort, is ergo-
nomisch vormgegeven en gemakkelijk toeganke-
lijk. Door het goede zicht rondom is nauwkeurig 
werken mogelijk. Aan de Fendt 300 S4 kunnen de 
meest uiteenlopende werktuigen worden gekop-
peld. Er is keus uit vier types met een vermogen 
van 110 pk, 119 pk, 129 pk of 138 pk. Alle types zijn 

Oprichting 
brancheorganisa-
tie Europese gras-
zodenproducenten
Al jaren functioneert in Amerika met veel 
succes de TPI, of wel de Turfgrass Producers 
International. Nu is er ook in Europa een 
dergelijke organisatie. Op 12 en 13 oktober 
houdt zij haar eerste bijeenkomst in het VK. 
Deze bijeenkomst van de ETP, ofwel European 
Turfgrass Producers, zal worden gehouden in 
Lincolnshire op het bedrijf van de eerste ETP-
president, Tiller. Op 13 oktober wordt er een 
bezoek gebracht aan een tweede zodenkwe-
ker. In het bestuur van de ETP zitten naast een 
aantal zodenkwekers uit Engeland, Duitsland 
en Italië ook Peter van Mispelaar van Vanmac 
en Christiaan Arends van Barenbrug.
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uitgerust met de bekende Fendt Vario-transmissie 
die de tractor eenvoudig te bedienen maakt. ‘De 
Fendt 300 S4 heeft veel innovaties in huis, zoals de 
ontlastende hydraulische fronthef, de elektrische 
ventielen en de zeer uitgebreide verlichting. Deze 
eigenschappen maken de Fendt 300 S4 tot een 
betrouwbare partner, die onder alle omstandighe-
den optimaal presteert’, zegt Merijn Aldewereld, 
directeur van Fendt. ‘De Fendt 300 S4 is niet voor 
niets uitgeroepen tot Machine of the year 2015.’

Aarden wal en 
hek voor golfbaan 
Leeuwenbergh
Golfbaan Leeuwenbergh zal vanaf december dit 
jaar een aarden wal en een hek hebben die veilig 
golfen mogelijk moeten maken. De veiligheid 
moet gegarandeerd worden zolang er gewerkt 
wordt aan de verbindingsweg tussen knooppunt 
Ypenburg en de Binckhorst. Boven op de wal zal 
beplanting worden aangebracht. De wal en het 
hek moeten de overlast van het bouwverkeer ver-
minderen.

Nationale Grasdag 
midden in 
wedstrijdseizoen 
Een nieuwe datum en een nieuwe locatie voor de 
eerstvolgende Nationale Grasdag. Vanaf nu wordt 
deze studiedag georganiseerd aan het begin van 
het nieuwe jaar, na de verplichte winterstop voor 
sportveldprofessionals in Nederland. De dertiende 
editie vindt plaats op woensdag 27 januari a.s. 
in Stadion Galgenwaard, de thuishaven van FC 
Utrecht. Halverwege het wedstrijdseizoen en 
dichter op het groot onderhoud worden de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van fieldmanage-
ment voor het voetlicht gebracht. In een nieuwe 
interactieve en dynamische setting krijgen de deel-
nemers oplossingen, tips en adviezen aangereikt 
voor succesvol accommodatiebeheer, zowel teelt-

technisch als beleidsmatig. Groundsman Johan 
van Amerongen bezoekt met de deelnemers het 
hoofdveld en natuurlijk wacht aan het einde van 
de dag de afsluiting door een bekende sportper-
soonlijkheid. Kijk voor meer informatie en aanmel-
ding op www.nationalegrasdag.nl. 

LEADING WATER SOLUTIONS

www.smitsveldhoven.nlwww.smitsveldhoven.nl

Golfclub Overbrug 
vernieuwt 
beregening
Smits bv heeft met de Helmondse Golfclub 
Overbrug een akkoord bereikt om de baan 
en de te bouwen uitbreiding te voorzien van 
een nieuw beregeningssysteem. De renovatie 
en uitbreiding van het beregeningssysteem 
begint dit najaar. Vanuit de bestaande bron 
wordt een nieuw PE-leidingnet aangelegd 
over de hele baan. Met het oog op water- en 
energiebesparing is het belangrijk dat het 
systeem goed wordt aangelegd, met gebruik-
making van de juiste materialen. Dankzij een 
Rain Bird-beregeningscomputer kan degene 
die aan de knoppen zit exact monitoren wat 
er op de baan gebeurt. Alle sproeiers op de 
greens en approaches worden apart aange-
stuurd. Tevens worden op bijna alle greens 
back-to-back-sproeiers aangelegd. De tees 
worden als blok aangestuurd.
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Wolleswinkel bij Barenbrug naar 
R&D
Arthur Wolleswinkel krijgt binnen Barenbrug een nieuwe functie. Hij wordt 
product development manager voeder en recreatiegrassen. Met deze ver-
andering investeert Barenbrug verder in onderzoek naar en ontwikkeling 
van innovatieve producten. ‘Het succes van SOS en RPR geeft duidelijk aan 
dat onze klanten dit soort innovaties zeer waarderen. We willen met deze 
verandering onze innovatiekracht versterken en uitbouwen’, aldus Arthur 
Wolleswinkel. Door de verandering is er bij Barenbrug een vacature ontstaan 
voor een internationaal productmanager recreatiegrassen. Deze vacature is te 
vinden op de website van Greenkeeper en Fieldmanager.

Lichte stijging 
bezoekersaantal GTH 
De tweede editie van het evenement Groen Techniek Holland is – aldus de 
organisatoren – succesvol verlopen. Er zou sprake zijn van een lichte stij-
ging van het aantal bezoekers. Beursmanager Willem Bierema: ‘Maar liefst 
21.806 professionals werkzaam in de groene openbare ruimte passeerden 

tussen 8 en 10 september de entree tijdens het tweejaarlijkse evenement in 
Biddinghuizen. Dat is een lichte stijging ten opzichte van de 21.469 bezoekers 
in 2013 tijdens de eerste editie. Ruim 160 standhouders presenteerden meer 
dan 4.000 machines van ruim 550 merken.’ Leonard Huissoon van Diverto is 
zeer tevreden: ‘Wij hadden een prima beurs, wat zeker zal resulteren in con-
crete verkopen. Naast contacten met veel Nederlandse dealers hadden we 
ook bijna 30 nieuwe, serieuze contacten; met een dealer uit Duitsland, maar 
ook met een gemeente in België. Het was voor ons kortom een goed publiek. 
Ook over de strakke en goede organisatie zijn we zeer tevreden.’ Eim Kleinloog 
van Stierman De Leeuw trof bezoekers die goed geïnformeerd waren en zeer 
gerichte belangstelling toonden. ‘Het is voor ons een unieke gelegenheid om 
in contact te komen met eindgebruikers, zoals hoveniers, aannemers in groen-
voorziening, loonwerkers en gemeenten. Alle professionals die werkzaam zijn 
in het openbare groen zouden verplicht een dagje moeten uittrekken voor 
een bezoek aan dit groenevenement. Dan zijn ze helemaal op de hoogte en 
dat verdient zich zeker terug.’ Joop Hoenderboom van Unimog/Mercedes-Benz 
Nederland is positief, omdat hij de doelgroep trof waarnaar hij op zoek was.  
Vredo Dodewaard BV won met de DDS-zaaimethode voor sportvelden, de 
Sport-serie met dual dosage/depth system, het Gouden Klavertje Vier, de inno-
vatieprijs voor de meest opvallende innovatie op Groen Techniek Holland.
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SP wil Roundup verbieden 
De Socialistische Partij (SP) dringt er bij staatssecretaris Mansveld op aan 
om het gebruik van het chemische onkruidbestrijdingsmiddel Roundup 
komend groeiseizoen al te verbieden voor speelterreinen en sportvelden. 
Momenteel geldt er een uitzondering voor deze locaties. Tijdens een 
debat in de Tweede Kamer over gentech en gewasbescherming vroeg 
SP-Kamerlid Van Gerven zich af waarom Roundup nog steeds mag worden 
gebruikt op speelterreinen en sportvelden. Hij wees daarbij op de discus-
sie, eerder dit jaar, toen wetenschappers collega-wetenschappers opriepen 
om de kankerverwekkendheid van Roundup nader te bekijken. ‘Is het 
niet raar dat een stof waarover zo veel verontrustends te zeggen is nog 
wordt gebruikt?’ vroeg Van Gerven zich af. Hij kreeg bijval van GroenLinks-
Kamerlid Grashoff. Die hekelde multinationals die ‘via hordes advocaten 
staten in de tang kunnen nemen op basis van louter winstbejag, en geen 
enkele verantwoordelijkheid menen te hoeven nemen voor milieu en 
gezondheid van mensen.’
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Geschiedenis van DLF in Nederland
DLF, gevestigd in het Zeeuwse Kapelle (Nederland), 
is één van de werkmaatschappijen van de DLF-
Groep. In 2003, na de overname van Cebeco 
Seeds door de DLF-Groep, is de naam veranderd 
in Innoseeds. De activiteiten op het gebied van 
graszaadproductie en -bewerking, zaadonderzoek 
en verkoop werden geconcentreerd in Kapelle. De 
R&D-activiteiten werden gebundeld op een nieuwe 
locatie in Moerstraten.

DLF gedreven door wetenschap
DLF is al meer dan 100 jaar actief en heeft daar-
door de expertise in huis om ieder jaar weer nieu-
we, verbeterde rassen voor verschillende specifieke 
doeleinden in de GrasGids te krijgen. Daarbij kan 
het gaan om bijvoorbeeld het herstellend vermo-
gen na betreding op voetbalvelden, het overleven 
van warme, droge zomers of het duurzaam beheer 
van golf- en sportterreinen.

Seeds & science
Wetenschap en graszaad, wat heeft dat met elkaar 
te maken, zult u zich afvragen. Welnu, er gaat veel 
aan vooraf voordat men uiteindelijk tot een mooi 
groen gazon, golfcourse of sportveld komt. Hierbij 
speelt de wetenschap een grote rol. 
Grassen zijn onderhevig aan verschillende stress-
factoren, zoals betreding, ziekte, droogte, zout 
en weersinvloeden, die de kwaliteit van het gras 
beïnvloeden. Bij DLF zijn wetenschappers continu 
bezig rassen te creëren en te verbeteren die beter 
bestand zijn tegen deze stressfactoren. Dit gebeurt 
op het veredelingsbedrijf in Moerstraten, waar 
door middel van kruisingen en selectieprocedures 
een begin wordt gemaakt met een nieuw ras. Pas 
na zeven à acht jaar is het betreffende graszaad 
klaar om vermeerderd te worden voor kwekers-
zaad. Twee jaar later komt de officiële rassen-
beproeving aan bod. Vanaf de eerste kruisingen tot 
het introduceren van rassen in de grasmengsels 

die worden gebruikt voor sportvelden, golfvelden 
en openbaar groen, is circa vijftien jaar noeste 
arbeid verricht. De wetenschap is dus continu 
nodig om het beste uit het graszaad te halen, 
zodat u de grasmat krijgt die u verdient.

Nieuwe naam, bekend gezicht
Innoseeds gaat verder als DLF

Innoseeds is per 1 oktober van naam veranderd en gaat nu verder onder de naam DLF. Een logische stap, aangezien Innoseeds reeds vanaf 2003 onder-

deel is van het Deens DLF-Trifolium en één van de weinige dochterondernemingen wereldwijd was die haar eigen naam nog behouden had.

De van origine Deense wereldmarktleider in graszaad groeit nog ieder jaar. Het kon niet uitblijven dat er één naam zou komen die voor alle landen in 

de hele wereld geldt, onder andere om de verbondenheid tussen de bedrijven in de verschillende landen te benadrukken. Dat moment was 1 oktober 

jongstleden, de datum waarop de nieuwe naam, DLF, wereldwijd werd gelanceerd en het bijbehorende nieuwe logo gepresenteerd.

ADVERTORIAL
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Natuurgras heeft drie basiselementen nodig om te kiemen en te groeien: zuurstof, water en warmte. Deze drie tezamen bepalen voor een groot deel of 

het gras tot volledige ontwikkeling komt of niet. De fieldmanager of greenkeeper heeft de beschikking over meerdere tools om deze drie elementen te 

meten en te beïnvloeden. Toch zijn de resultaten van doorzaaien in 2015 wisselend.

Auteur: Steven Wiersema, DSV Zaden, namens Plantum

Temperatuur
De fieldmanager is afhankelijk van de temperatuur. 
Inmiddels heeft elk graszaadbedrijf op het gebied 
van temperatuur zijn innovaties. Feit blijft dat 
voornamelijk mengsels met veldbeemdgras een 
bodemtemperatuur van minimaal 10°C nodig heb-
ben. Zaaien in het najaar heeft daarom de voorkeur 
boven het voorjaar. De onkruiddruk is lager, de 
bodemtemperatuur hoger en de vochthuishouding 
is meestal goed. Het speelschema geeft hier vaak 
geen mogelijkheid voor. Mei en juni zijn daarom de 
maanden waarin in Nederland het meeste sport-
gras (door)gezaaid wordt. 

Zuurstof
Zuurstof is van de drie elementen wellicht het 
best te managen. Slitten, prikrollen, vertidrainen 
etc. Allerlei machines en bodemverbeteraars zijn 
ontwikkeld om de fieldmanager en greenkeeper te 
ondersteunen. Gebruik de juiste machines op de 
juiste tijd, en de wortelgroei van de grasmat verbe-
tert zichtbaar. 

Water
Het voorjaar van 2015 behoorde tot de 5% droog-
ste  jaren die ooit zijn gemeten (bon: KNMI). 
Inmiddels behoort dit jaar nog steeds tot de 50% 
droogste jaren. In de tweede helft van augustus en 

in september is er veel neerslag gevallen en niet 
altijd even gelijkmatig. Goed management van 
(door)gezaaide grasvelden voorkomt problemen. 

Juist in de periode mei-juni, wanneer veel voet-
balvelden worden doorgezaaid, kende Nederland 
een lange periode van droogte. Vooral op velden 
die bezand waren (tijdens renovatie of met de 
Fieltopmaker) zag men de temperaturen hard oplo-
pen. Sommige gedeelten bereikten temperaturen 
van meer dan 45°C. Deze kale, vaak schrale plekken 
waar gras ingezaaid is, krijgen geen bescherming 
van de bestaande zode. Hier zie je ook direct de 
invloed van bijvoorbeeld beregening. 

Door de droogte in het zaaiseizoen is dit jaar goed 
het verschil te zien tussen plaatsen waar goed en 
waar minder goed met de beregening is omge-
gaan. Vooral in doelgebieden zie je het resultaat 
van de juiste beregening. Waar te weinig of op ver-
keerde momenten beregend is, blijft het gras op 
rijtjes staan en is het niet voldoende uitgestoeld. 
Waar men optimaal heeft gehandeld, zijn de doel-
gebieden dicht en mooi groen op kleur. 

Heeft de fieldmanager kijk op de natuur en 
gebruikt hij de juiste tools op het juiste moment, 
dan zie je dit direct terug in het gras. Het resultaat 

is een strakke en sterke grasmat. Dat is waar we het 
voor doen en dat maakt fieldmanagement tot een 
prachtig vak. 

2015 lastig jaar voor 
doorzaaien sportvelden   
Elk graszaadbedrijf heeft op het gebied van temperatuur zijn innovaties

ADVERTORIAL
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Zussen Hage starten exploitatie De Strijensche Golfclub na opheffing 
van vereniging 

Isabel Hage: ‘Onderhoud 
van een golfbaan, 
ik had géén idee’

De Strijensche Golfclub (voorheen Golfclub Strijen) heeft op zijn zachtst gezegd een bijzonder half jaar achter de rug. Begin 2015 namen de drie zusters 

Hage, dochters van de baaneigenaar, de exploitatie van de baan over van de vereniging die de baan al 25 jaar beheerde. Wat volgde waren enkele span-

nende maanden waarin de drie, met zeer beperkte kennis van golfbaanexploitatie, de baan opnieuw vormgaven. Vakblad Greenkeeper sprak met Isabel 

Hage.

Auteur: Kelly Kuenen
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ACHTERGROND

Zo’n 29 jaar geleden realiseerden de ouders van 
Isabel Hage een golfbaan in Strijen, een plaatsje 
in de Hoeksche Waard. Na enkele jaren werd een 
aparte vereniging opgericht, die verantwoordelijk 
werd gesteld voor exploitatie en onderhoud van 
de baan. Maar liefst 25 jaar verliep deze vorm 
van exploitatie zonder problemen, totdat de ver-
eniging de laatste jaren onder meer kampte met 
een teruglopend ledenaantal. Toen eind 2014 het 
contract tussen de vereniging en de baaneigenaar 
verliep en de onderhandelingen over een even-
tuele voortzetting begonnen, werd duidelijk dat 
de samenwerking niet zou worden voortgezet. In 
eerste instantie leken alle lichten op groen te staan, 
totdat de vereniging aangaf dat zij niet wist of ze 

de exploitatie financieel kon dragen en de eigenaar 
om korting vroeg. 

Volgens Isabel Hage, een van de dochters van de 
eigenaar, was dat laatste niet haalbaar. Naar Hages 
zeggen vroeg de vereniging om een zodanige 
verlaging dat de keuze snel was gemaakt. ‘Als je de 
verhuurder van je huis vraagt om de huur drastisch 
te verlagen, bestaat de kans dat hij daar niet mee 
akkoord gaat. De vereniging besloot daarop het 
contract met de eigenaar niet voort te zetten, met 
het gevolg dat de baan als het ware “vogelvrij” was, 
en haar toekomst daarmee onzeker.’

Martine, Leonie en Isabel Hage, de drie dochters 

van de baaneigenaar, besloten daarop de spreek-
woordelijke sprong in het diepe te nemen. ‘Een 
van mijn zussen kan goed golfen; mijn andere 
zus en ik hebben weliswaar een GVB-bewijs, 
maar desondanks relatief weinig kennis van golf. 
Onderhoud van een golfbaan, pasjes met de juiste 
handicap; ik had echt géén idee’, vertelt Hage. ‘We 
vonden het echter zonde een club die al zo lang 
bestaat zomaar op te geven, en dus hebben we 
het erop gewaagd.’ De golfbaan en alle activiteiten 
eromheen lagen er inmiddels troosteloos bij; er 
was geen logo, geen website en van leden was al 
helemaal geen sprake. ‘Er was gewoon helemaal 
niks’, aldus Hage. En dus moesten de zussen vanaf 
nul beginnen.

‘Als je de verhuurder van je 

huis vraagt om de huur 

drastisch te verlagen, 

bestaat de kans dat hij 

daar niet mee akkoord 

gaat’

Bunker in de oude situatie.

Laurens Jan van Muijen 

De huidige baan. Foto: Fred Thomas

4 min. leestijd
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Achterstallig onderhoud
Hoewel het onderhoud van de baan geen hoofd-
rol speelde in de discussie tussen de voormalige 
exploitant en de eigenaar, liet dit naar Hages zeg-
gen wel te wensen over. ‘Als je een contract hebt 
met een vereniging, dan heeft die het onderhoud 
in handen en heb je daar strikt genomen weinig 
over te zeggen. In eerste instantie was er sprake 

van verlenging van het onderhoudscontract, dus 
ik had er vertrouwen in dat ook het contract met 
de vereniging werd voortgezet. Toen wij de exploi-
tatie in handen kregen, hebben we toch wat aan 
het onderhoud laten doen. De baan was – om het 
maar even plat te zeggen – uitgewoond.’ 

Hoewel de zussen veel zaken, zoals de naam van 
de baan, wilden behouden, om de golfer zo weinig 
mogelijk hinder te bezorgen, bleek een volledig 
nieuwe invulling onvermijdelijk. De golfbaan werd 
daarom omgedoopt in De Strijensche Golfclub en 
de zussen zetten alles opnieuw op poten: de ver-
eniging, de website, het bestuur, het onderhoud en 
de horeca. Ook de baan én de bijhorende gebou-
wen moesten worden opgeknapt. De dames beslo-
ten allereerst op zoek te gaan naar een onder-
houdsbedrijf. Ze vonden een partner in Oosthoek 
Groep uit Schipluiden. ‘We troffen de golfbaan 
in zeer slechte conditie aan’, vertelt Laurens van 
Muijen van Oosthoek Groep. ‘De bunkers waren 
dichtgegroeid en de greens waren slecht gemaaid. 
Bovendien was de baan erg nat. Zo erg zelfs, dat de 
golfers er al aan waren gewend dat de baan in de 
wintermaanden dicht was, omdat deze dan simpel-
weg onbespeelbaar was.’ Oosthoek Groep begon 
met het opknappen van de bunkers en het drai-
nagesysteem. Vervolgens werden zo ongeveer alle 
denkbare onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd: 

het snoeien van groen, het bestrijden van mos, 
doorzaaien, prikken en beluchten. Inmiddels is het 
achterstallig onderhoud weggewerkt, naar grote 
tevredenheid van Hage. ‘Van de werkzaamheden 
die we gedurende de zomer uitvoeren, zullen we 
volgend jaar pas de vruchten plukken, maar het 
geheel is zienderogen vooruitgegaan.’

Nieuwe leden
Het is nogal wat, zonder al te veel specifieke vak-
kennis een baan overnemen en exploiteren. Of het 
nu een verstandige sprong was of niet, één ding 
moet je de zussen Hage meegeven: ze hebben wel 
lef. Met elk een managementachtergrond in het 
bedrijfsleven wisten de zussen het nodige over 
plannen, organiseren en ondernemen, wat hen 
vertrouwen gaf in het maken van een doorstart. 
Ze namen contact op met verschillende partijen, 
zoals de NGF, en bouwden het geheel stapje voor 
stapje op.

De radicale switch – waarvoor ze alle drie hun 
oude carrière opgaven – lijkt zijn vruchten af te 
werpen. ‘We hoopten op 1 april driehonderd leden 
te hebben, maar dat aantal was halverwege maart 
al bereikt’, vertelt Hage. Volgens Hage bestaat een 
groot deel van de huidige leden uit golfers die 
eerder ook lid waren. Ook in de toekomst zal De 
Strijensche Golfclub zich inzetten voor het aantrek-
ken van nieuwe leden. ‘Iedereen weet dat het in de 
huidige tijd moeilijk is om leden aan je te binden in 
deze branche. We willen de golfbaan daarom voor-
al laagdrempelig en betaalbaar houden. In de toe-
komst willen we jeugd en bedrijven naar de baan 
krijgen. Dat doen we onder meer door jeugdlessen 
te verzorgen en interessante bedrijfslidmaatschap-
pen aan te bieden.’ De belangrijkste uitdaging 
voor de toekomst ligt volgens Hage vooral in de 
beleving van de golfer. ‘Mensen die bij ons komen, 
moeten vooral een kwalitatief hoge golfbaan en 
een gastvrije horeca aantreffen. De rest bouwen 
we daaromheen.’

ACHTERGROND

‘We vonden het zonde 

een club die al zo lang 

bestaat zomaar op te 

geven’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5452
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De zuurgraad van de bodem, de pH, is bepalend voor de geschiktheid van de 
grond voor grasgroei. Swinkels: “De pH bepaalt of gewenste grassen kunnen 
concurreren met andere grassen en met onkruiden. De pH heeft namelijk 
invloed op de bodemstructuur, de beschikbaarheid van voedingsstoffen uit 
bemesting en het voorkomen van vergiftiging bij een te hoge concentratie 
van elementen.”

Schommelingen 
Door natuurlijke afbraak neemt de pH af gedurende de tijd. Meestal blijkt 
dat pas na het nemen van grondmonsters. “Vaak worden iedere twee tot vier 
jaar monsters genomen en wordt de pH naar aanleiding daarvan aangevuld 
door te bekalken”, ziet Swinkels in de praktijk. “Daardoor ontstaan echter grote 
schommelingen, waardoor we eigenlijk constant aan het repareren zijn. We 
moeten steeds tekorten aanvullen, in plaats van het op peil houden van de pH. 
Dat is zonde, want het gaat ten koste van de grasmat. Voorkomen is, ook hier, 
beter dan genezen.”

Agrifirm pH-manager sportvelden 
In perioden dat de pH te laag is, worden voedingstoffen slecht opgenomen en 
raken bodemorganismen uit balans. Een jaarlijkse onderhoudsbekalking kan 
de schommelingen verkleinen en daarmee de groei van het gras verbeteren. 
In veel gevallen is het echter te duur om jaarlijks grondmonsters te nemen. 
Om toch de jaarlijkse onderhoudsgift te berekenen en dus gericht te kun-
nen bekalken, ontwikkelde Agrifirm Plant de pH-manager sportvelden. “Dit is 
eigenlijk een reken- en adviesmodule, waarmee we precies kunnen berekenen 
wat de jaarlijkse kalkgift moet zijn om de pH optimaal op peil te houden.”

ADVERTORIAL

pH-manager van Agrifirm Plant 
zorgt voor betere grasmat 
“Meer speeluren dankzij stabiele pH”

Kwaliteit grasmat 
Agrifirm Plant werkt met ingang van dit najaar met de pH-manager. De onder-
houdsgift wordt bepaald aan de hand van de meest recente bodemanalyse 
van het sportveld. “We passen specifieke rekenformules toe op bepaalde gege-
vens uit de analyse. Door eens per jaar de pH-manager in te zetten, kunnen 
we de schommelingen in de pH flink beperken”, vertelt Swinkels. “Daardoor 
zijn bodemorganismen beter in balans, kan het gras zich beter ontwikkelen 
en beter profiteren van de voedingsstoffen uit de bodem en uit bemesting en 
voorkomen we dat de sportveldbeheerder grote, soms onmogelijke, pH-repa-
raties uit hoeft te voeren. Dat komt de kwaliteit van de grasmat en het aantal 
speeluren ten goede.”

De grasmat maakt het sportveld. Voor een gezonde grasmat waarop veel speeluren kunnen worden gemaakt, is de pH van de bodem doorslaggevend. 

“In de praktijk zien we dat pH-tekorten eens in de twee tot vier jaar worden gecontroleerd en aangevuld, waardoor grote schommelingen voorkomen. 

Dat gaat ten koste van het gewas”, vertelt Peter Swinkels, specialist Openbaar Groen bij Agrifirm Plant. 
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In de winterperiode worden golfbanen de laatste jaren steeds intensiever 
gebruikt. Dat komt door een scala aan oorzaken. De winters van de laatste 
jaren zijn zachter, maar ook geldt dat banen sowieso open blijven, ook als de 
conditie van de baan dat eigenlijk niet toelaat. Verder is het is op veel banen 
bijna een taboe geworden om wintergreens te gebruiken. En wat denkt u van 
het gebruik van trolleys? Welke baan durft deze nog te weren in de winter? 
Het effect hiervan laat zich raden: speelverkeer over steeds dezelfde routing. 
Door al deze oorzaken wordt de cultuurtechnische toestand van de baan 
steeds zwaarder belast. En dat in een tijd dat de onderhoudsbudgetten van 
golfbanen onder druk staan en belangrijke onderhoudsmaatregelen regelma-
tig worden uitgesteld of verminderd.

Doordat het de laatste jaren in het voorjaar vaak nog lang koud blijft en tijdens 
competitieperiodes de voorjaars-onderhoudswerkzaamheden worden uitge-
steld, ontstaat de situatie dat we het voor een goede grasmat noodzakelijke 
onderhoud steeds later gaan uitvoeren. Dit heeft een aantal gevolgen:

• April is de ‘grasmaand’, maar wordt nauwelijks benut voor het herstel van 
  grond en grasmat na de winterperiode;
• verkeerde grassen krijgen een voorsprong op gewenste grassen;
• de effectiviteit van het noodzakelijke onderhoudswerk vermindert sterk. 
  Denk aan doorzaaien in mei met een periode van droogte daarna, of 
  vertidrainen als de wortelontwikkeling alweer afneemt.

Greenkeepers worden geconfronteerd met deze zaken en met nieuwe 
gewoontes op de golfbaan. Bestuurders en spelers beginnen steeds vroeger 
in het seizoen beslag te leggen op de baan. Dat is prima, want daarvoor wordt 
een golfbaan gebouwd, maar het lijkt wel vaak negatieve consequenties te 
hebben voor de cultuurtechnische kwaliteit van de baan. In de praktijk leidt 
het er vaak toe dat de tijd ontbreekt om de baan tijdig klaar te maken voor het 
groeiseizoen (en dat begint al in maart/april). 
Daarbij moeten we ons ook realiseren dat het enige tijd duurt voordat de 
voorjaarsbeluchting en de bemesting resultaat hebben. 

Kortom, we zouden de benodigde voorjaars-onderhoudswerkzaamheden 
meer moeten gaan uitvoeren in de periode dat het cultuurtechnisch gewenst 
is, dus vroeger in het voorjaar. Dan kan er beter worden gestuurd op de kwali-
teit van de golfbaan en het geeft een betere kwaliteit voor de toekomst.  

Lambert Veenstra is directeur van Veenstra Adviesburo Golfterreinen BV en is 
adviseur voor het beheer en onderhoud van golfbanen.
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Greenkeeper, kom in de kas
Oosthoek is met behulp van plantsapanalyse in staat om nagenoeg ziektevrije 
greens te onderhouden, en dit zonder chemie

Of het werkelijk zo’n vaart loopt dat chemie 

binnen enkele jaren volledig wordt uitgeban-

nen op de golfbaan, is nog maar de vraag. 

Meer zal het echter niet worden, en nu de NGF 

duurzaamheid zo prominent op de agenda 

heeft geplaatst, zal de vraag toenemen naar 

slimme bemestingsconcepten die chemievrij 

beheer mogelijk maken. Oosthoek, dat zijn 

roots in het Westland heeft, pretendeert 

weliswaar geen 100 procent success rate, maar 

denkt wel belangrijke stappen te kunnen zet-

ten met zijn bemestingsconcept dat afkomstig 

is uit de tuinbouw. 

Auteur: Hein van Iersel 

Lambert Veenstra van VAG bv aan de lijn op de 
redactie van Greenkeeper: ‘Je moet eens gaan 
kijken op de greens van Ockenburg.’ De greens 
liggen daar op veel plekken in zware schaduw, 
bestaan voor het grootste deel uit ziektegevoelig 
straatgras en zijn desondanks ziektevrij. Oosthoek 
Greenkeeping schrijft dat toe aan zijn nieuwe con-
cept, dat uitgaat van plantsapanalyse. Nu was het 
niet de eerste keer dat wij als redactie kennismaak-
ten met dit concept. Piet Oosthoek schiet me op 
bijna iedere beurs aan met de opmerking dat wij 
daar toch echt een artikel over moeten schrijven. 
Maar dat doet zo ongeveer iedere bemestingsfirma 

al, en veel van die verhalen hebben een groot ‘wij 
van wc-eend adviseren wc-eend-gehalte’. De opmer-
king van Veenstra doet echter vermoeden dat er 
meer aan de hand is. 

Spoonfeeding
Ongeveer tien jaar geleden kwam in Nederland 
Floratine op, een bemestingsconcept waarbij de 
grasplant via spoonfeeding van exact díé bemesting 
wordt voorzien die de plant nodig zou hebben. 
Greenkeeping Nederland werd bijna in twee kam-
pen verdeeld. Maar voor- en tegenstanders waren 
het er wel over eens dat het systeem in ieder geval 

zeer gecompliceerd en – op zijn zachtst gezegd 
– stevig aan de prijs is. Piet Oosthoek daarover: ‘Ik 
heb er toen ook mee gewerkt. Behalve dat ik het 
met bepaalde zaken niet eens was, bijvoorbeeld 
het gebruik van peroxide, vind ik het idee achter 
Floratine wel erg goed. Je geeft de plant exact wat 
die nodig heeft door uit te gaan van plantsapana-
lyse. Veel greenkeepers gaan uit van een bemes-
tingsschema dat is opgesteld door een leverancier 
die vooral veel meststoffen wil verkopen. Dat is 
ook de reden dat wij op de banen waar wij werken 
nooit met een vooraf vastgesteld schema werken. 
Soms ontkom je er niet aan, omdat een baancom-

Gestoken profielen: Dit is duidelijk geen goede 
basis, maar toch nagenoeg ziektevrij.
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missaris of adviseur dat verwacht. Maar eigenlijk 
willen wij geven wat de plant vraagt en niet wat in 
een Excel-bestandje is voorgeprogrammeerd.’ 

Clippings
Piet Oosthoek: ‘Het idee is heel simpel. Het begint 
met goede cijfers verzamelen. Eens per maand 
verzamelen wij van alle greens clippings en daar 
maken we plantsapanalyses van. Dat is nog niet 
zo makkelijk. In Wageningen zijn bijvoorbeeld wel 
waardes voor gras bekend, maar die zijn allemaal 
afkomstig van onderzoek naar productiegras. Voor 
golf gelden natuurlijk andere waarden.’ 
De logische vraag van mij als interviewer is dan 
natuurlijk: ‘Dus jij weet nu precies wat een gras-
plant op een golfbaan het hele jaar door nodig 
heeft, en dat wil je natuurlijk delen met de markt?’ 
Oosthoek: ‘Nee, sorry, dat heeft Dokkuma van de 

NGF mij ook al gevraagd, maar dat was ik eigenlijk 
niet van plan.’

Gelukkig wil Oosthoek, samen met zijn adviseurs 
van het bedrijf Veenman, die het systeem mee 
hebben ontwikkeld, wel uitleggen wat de principes 
zijn achter het nieuwe concept. Feitelijk bestaat 
de bemesting die Oosthoek op zijn banen geeft 
uit twee onderdelen. Aan de ene kant wordt een 
‘gewone’ granulaire NPK-meststof met wat magne-
sium gegeven. Weinig boeiend: dat soort meststof-
fen zijn er zo veel. Bijzonder is de manier waarop in 
het systeem sporentekorten te lijf worden gegaan.
Herman Veenman van Handelsonderneming 
Veenman daarover: ‘Een greenkeeper werkt, net als 
een rozenteler, met een sterk wisselende pH. We 
weten allemaal dat de pH sterk kan variëren met 
de grondslag: zand, veen of klei, en met de kwali-

teit van het beregeningswater. Minder bekend is 
dat de pH ook enorm varieert in het groeiseizoen. 
Als een roos gaat bloeien verandert de pH in de 
bodem rondom de plant. Wordt de bloem dan 
geknipt veranderd de Ph opnieuw. Bij een gras-
plant is dat niet anders. Daarnaast kennen we alle-
maal de beroemde tabel van Liebig, die laat zien 
dat de opnamecapaciteit sterk afhankelijk is van de 
pH van de bodem. Bij een hoge of lage pH worden 
bepaalde stoffen niet of bijna niet opgenomen 
door de plant. Wij hebben dit opgelost door de 
toepassing van chelaten. Iedereen kent ijzerchelaat 
als alternatief voor ijzersulfaat, maar ook andere 
sporen zijn als chelaat beschikbaar. Een chelaat 
is een soort chemische verbinding, waarbij een 
metaal zoals ijzer, mangaan, zink of koper wordt 
gekoppeld of wordt verpakt aan een organische 
molecuul.’ Zo garandeert Veenman dat de beschik-
bare meststof binnen een brede pH-range blijft 
vallen. Naast de granulaire basisbemesting wordt 
gewerkt met vijf andere samengestelde vloeibare 
meststofmixen, die kunnen worden toegediend via 
bespuiting. Hierdoor is een goede sturing op een 
gezonde plant mogelijk, zoals dit ook in de groen-
te- en plantenteelt in kassen plaatsvindt.    

Advisering 
Zoals altijd zijn het niet alleen de producten die de 
truc doen, maar ook de advisering daaromheen. 
Wat betreft het bemestingsconcept van Oosthoek 
wordt dat opgepakt door Björn van Reeuwijk van 
Handelsonderneming Veenman. Hij bezoekt de 
banen en coacht de greenkeepers. 
Van Reeuwijk: ‘Het gaat niet alleen om het aanvul-
len van tekorten, maar met name om de juiste ver-
houding tussen de verschillende gehaltes, omdat 
deze elkaar onderling ook weer beïnvloeden.’ Dat is 

Piet Oosthoek

Lambert Veenstra
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ook de reden dat Van Reeuwijk in zijn rapportage 
(zie grafiek) niet de werkelijke gehaltes geeft, maar 
alleen de trendmatige ontwikkeling.
Oosthoek past deze methode toe op de drie golf-
banen die hij in onderhoud heeft. De resultaten 
zijn positief, waarbij Oosthoek wel meldt dat die 
resultaten het gevolg zijn van het langdurig toe-
passen van de methode. En, zegt Oosthoek: ‘Ieder 
voordeel heeft ook een nadeel. Doordat het gras 
zo vitaal is, moet je extra verticaal maaien en verti-
cuteren. Anders ontstaat er gegarandeerd vilt.’
Veenstra, die recent een schouw op Ockenburgh 
achter de rug heeft, vertelt: ‘Gelet op de groei-
omstandigheden van het gras op de baan van 
Ockenburgh, mag het opmerkelijk worden 
genoemd dat de ziektedruk daar niet veel hoger is. 
Als de resultaten van deze methode daar goed zijn, 
kan hij misschien ook op andere banen worden 
ingezet in verband met het verbod op bestrijdings-
middelen.’

Conclusie
Het grote verschil met andere bemestingsschema’s 
op veel andere banen: er wordt niet uitgegaan 
van grondanalyses die eens per jaar of zelfs per 
twee jaar uitgevoerd worden, maar van frequente 
analyses en de behoeftes van de plant zelf. Als men 
daar goed op stuurt, kan men veel beter finetunen, 
wat waarschijnlijk gezondere planten met minder 
ziektes oplevert.

Herman Veenman

ACHTERGROND

Björn van Reeuwijk

Schematisch ontwikkeling grasanalyse voorbeeld nitraat en kali.

Stikstof 

Kali 
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Jacobsen AR 3 krijgt maailes 
op de proefvelden van 
Barenbrug 
Medewerker Henco Vink is aan het maaien op de proefvelden van Barenbrug in Wolfheze. Anders dan het beeld doet vermoeden, is de maaier in kwestie 

een gerobotiseerde rough-maaier, die boordevol technologie van Probotiq zit. De maaier in kwestie krijgt ‘maailes’ van Henco Vink. Via de teach & 

playback-mode kan Vink een bepaald tracé rijden. Deze routes worden opgeslagen in het geheugen van de maaier en later naar behoeven afgespeeld. 

Voor één proefveld worden verschillende routes gemaakt, zodat de maaier niet steeds in het hetzelfde spoor maait. 

Auteur: Hein van Iersel
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ACHTERGROND

Hoewel de teach & playback-technologie al weer 
enige jaren oud is, is de maaier in kwestie toch 
redelijk bijzonder. Het is de eerste keer dat een 
Jacobsen-maaier gerobotiseerd wordt met tech-
niek van Probotiq, en daarnaast is het ook de 
eerste cirkelmaaier en de eerste maaier buiten de 
golfsport met robottechnologie.

Het hoofd van het kweekstation van Barenbrug, 
Piet Arts, over de keuze voor de gerobotiseerde 
cirkelmaaier: ‘Normaal werken wij altijd met kooi-
maaiers. Dat werkt niet altijd handig. Op een aantal 
proefvelden werken wij met betredingsmachines. 
Die brengen zo veel zand en andere ongeregeldhe-
den op het veld, dat je extreem veel slijtage aan de 
kooien hebt.’ De keuze voor Jacobsen is wel geble-
ven. Arts: ‘Dat vonden onze mensen de prettigste 
maaier. Belangrijk voordeel was dat je goed zicht 
op het werk hebt.’

Robotmaaier 
De keuze om met een robotmaaier te gaan wer-
ken, is bij Barenbrug niet ingegeven door de wens 
om te besparen op arbeid. Arts: ‘Met deze maaier 
werken wij in het seizoen ongeveer tien uur per 
week. In die tijd kunnen we de extra investering 
van ongeveer 30.000 euro bovenop de 35.000 die 
de maaier alleen kost waarschijnlijk niet terugver-
dienen. Het is mijn bedoeling om in deze voor ons 
drukste tijd van het jaar extra uren vrij te maken 
om andere klussen te doen.’  Arts: ‘Investeringen 
zijn bij ons eigenlijk nooit strikt economisch 
onderbouwd. Wij kopen een proefveldcombine om 
graszaad te oogsten van een ton. We hebben die 
machine gewoon hard nodig, maar efficiënt is het 

Allard MartinetPiet Arts
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natuurlijk niet. We zouden ook loonwerkers kun-
nen inzetten, maar we hebben veel precisiewerk en 
bij de inzet van loonwerkers is het risico op fouten 
groter. De investering in proefvelden is daarvoor 
veel te hoog.’ Dat verklaart ook het driedubbele 
elektriciteitsdraadje rond het proefveld dat Vink 
aan het voormaaien is. Arts: ‘Dit is een proefveld 
van drie jaar oud, dat we nog ongeveer een half 
jaar in beoordeling hebben. Op een ouder veld 
zitten natuurlijk engerlingen en emelten. Omdat 
in de bossen hier rondom dassen zitten, hopen we 
die buiten de deur te houden.’

Kinderziektes 
Dit is de eerste Jacobsen die voorzien is van de 
Probotiq-technologie. Zorgt dat niet voor extra kin-
derziektes? Allard Martinet van Probotiq daarover: 
‘Voor ons geldt dat iedere nieuwe maaier zorgt 
voor nieuwe technische uitdagingen. Dat het hier 
om een Jacobsen gaat en niet om een Toro, maakt 
eigenlijk weinig verschil.’ ‘Arts: ‘Alle machines die wij 
aanschaffen, zijn uniek. Wij zijn dus gewend aan 
kinderziektes. Het enige belangrijke is dat er snel 

wordt ingegrepen en dat is het geval. De service 
van Probotiq is uitstekend.’

Robotmaaier 
Waarom heeft Barenbrug niet gekozen voor een 
professionele uitvoering van een robotmaaier 
die op gps werkt? Arts: ‘Dat werkt voor ons niet. 
Zo’n maaier gaat kriskras het veld over en maait 
sommige plekken meer dan andere. Voor de 
beoordeling van de verschillende rassen geeft 
dat geen goed beeld. Overigens is ook DSV zaden 
in Venzelderheide met deze manier van maaien 
gestopt.’ 

ACHTERGROND3 min. leestijd

Voor ons geldt dat 

iedere nieuwe maaier 

zorgt voor nieuwe 

technische uitdagingen

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5453
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NGA-Nieuws

Woord voorzitter…
Het vakblad Greenkeeper in een nieuw jasje. Hebt u onze NGA-pagina’s toevallig ook gemist in de laatst ver-
schenen uitgaven? Zomertijd, komkommertijd, roepen we weleens, maar helemaal geen nieuws, dat kan natuurlijk 
niet. Helaas is het ons door diverse omstandigheden niet gelukt u te voorzien van nieuws en feiten. Dus pakken 
we onze communicatie met u weer met frisse moed op in het enige vakblad voor de Nederlandse greenkeeper.
Maar er is nog meer nieuws dan wat er in het vakblad staat; daarom ontvangen alle leden regelmatig een mail 
met zaken die u en ons op dat moment aangaan. Uiteraard niet alleen NGA-nieuws, want onze branchegenoten 
zitten ook niet stil en hebben regelmatig iets te melden dat zij graag met u delen. Dat geldt des te meer omdat 
de NGA in bijna alle gevallen deel uitmaakt van de bron waar het nieuws vandaan komt, en dat is weer te dan-
ken aan de inzet van onze vele vrijwilligers die zitting hebben in diverse commissies.

De zomer is voorbij, dus mijn volgende boodschap lijkt niet meer helemaal actueel, maar hoe naïef is dat? In 
het verleden heb ik een artikel geschreven over het gevaar van tekenbeten waar u en ik mee te maken kunnen 
krijgen. Recent onderzoek en de hernieuwde aandacht hiervoor bewijzen maar weer eens, dat het werken in en 
met de natuur u niet ontslaat van de verantwoordelijkheid om geen risico te lopen, zelfs niet in de herfst! Zelf 

heb ik in mijn ruim dertigjarige loopbaan nog nooit een tekenbeet heb opgelopen – gelukkig maar. Een goede vriend en een familielid, echter, 
die nog niet zo lang in het groen werken, hebben al een paar flinke penicillinekuren achter de rug. En dat is geen pretje, kan ik u verzekeren. 
Niets garandeert mij dus dat ik niet zomaar tegen een tekenbroeder oploop. Wordt de ziekte van Lyme beroepsziekte nummer één, of zal 
huidkanker dat worden? Hoe romantisch ons vak ook kan zijn, we lopen allemaal enigszins gevaar als we (te) nonchalant omgaan met bewezen 
risico’s. Het is misschien makkelijk om onze werkgever te manen ons hiertegen te beschermen, maar zijn we buiten werktijd dan gevrijwaard 
van alle risico’s? Nee, ik dacht het niet!

De aandacht voor deze problematiek blijft voorlopig bestaan. Wij zorgen dat u voor het nieuwe seizoen volledig op de hoogte bent door hier 
aandacht aan te schenken op onze aanstaande algemene ledenvergadering. 

John van Hoesen

Wilt u lid worden van de NGA, neem dan contact op met het secre-
tariaat via secretariaat@ngagolf.nl of bel: telefoon 030-2426370. Bent 
u als donateur geïnteresseerd in de mogelijkheden die er zijn om de 
NGA financieel te ondersteunen, neem dan contact op met onze pen-
ningmeester via penningmeester@ngagolf.nl. 

Stuurt u post, dan kunt u die richten aan:  
Secretariaat NGA 
p/a Burgemeester Verderlaan 17 
3544 AD  Utrecht 
 
Bent u lid van de NGA en ontvangt u het vakblad niet, neem dan 
contact op met de secretaris! 

Redactienieuws



Bestuursnieuws

Is de opleiding tot greenkeeper voorlopig veiliggesteld? De NGA heeft 
geruime tijd overleg gevoerd met in- en externe commissies over het 
verbeteren van onze greenkeeperopleiding. Dit was en is geen eenvou-
dige opgave, kan ik u verzekeren. Gedwongen door de recessie (weinig 
of geen instroom) en belangen en wensen van de branche, werd een 
van de ‘hofleveranciers’, IPC Groene Ruimte, verzocht om verder vorm 
te geven aan een eerder door de branche ontworpen concept, namelijk 
modulering. Er is geen garantie dat dit zal slagen; niemand kan ons mo-
menteel garanderen dat welke opzet dan ook zal voldoen. We beschou-
wen het dan ook als een waardevol pilotproject, waarbij de deelnemers 
uiteindelijk een diploma kunnen behalen met dezelfde waarde als het 
diploma greenkeeper, misschien zelfs met meerwaarde. De NGA denkt 
dat IPC er in theorie is in geslaagd ons uitgangspunt zeer dicht te bena-
deren, wat voorlopig voldoende vertrouwen geeft om het in de markt 
te zetten. Dit is meteen een antwoord op de vraag waarom wij eerdere 
voorstellen en aanbiedingen op opleidingsgebied voorlopig parkeren: 
mede door tijdsdruk, en omdat we nog niet op één lijn zitten met de 

branchegenoten. Wij zijn er nog niet van overtuigd dat een compleet 
andere route met IPC en/of een of meer andere partijen nu kans van 
slagen heeft; daarom nemen we onze verantwoordelijkheid. We kunnen 
dan ook nog geen inspanningsverplichtingen leveren voor de totstand-
koming van een (eventueel geheel) nieuwe routing en visie aangaande 
een gezamenlijk en breed gedragen opleidingsconcept. Ondertussen 
blijft de NGA on speaking terms met de branchegenoten, maar op 
het moment van schrijven is de NGA de enige partij die zich formeel 
committeert aan de ‘doorstart van IPC Groene Ruimte’. Verderop in 
dit nummer zal aandacht worden geschonken aan de hervorming van 
de opleiding tot assistent-greenkeeper. Er zijn al vele aanmeldingen, 
dus juist nu wil het bestuur niet dat de greenkeepers zich in de steek 
gelaten voelen door hun enige echte vakorganisatie! 

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

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

Golfbaanaanleg en -onderhoud en consultancy:
A.H.A. de Man, Bras Fijnaart, Buiting Advies, De Enk Groen&Golf, Dutch 
Outdoor Concepts, DGP Getros Handelsonderneming, Grontmij, Has 
Kennis Transfer, I.P.C. Groene Ruimte, J. de Ridder, Liber Greenkeeping, 
Mobarn, NGF, NLadviseurs, VGR Groep, Vos Ruinerwold Golf.

Meststoffen/gewasbescherming/bezandingsmateriaal:
Bayer Environmental Service, BVB Substrates, Compo Benelux, Heicom, 
Everris GreenGuard, Melspring, GreenMix.

Graszaden:
Barenbrug Holland, Innoseeds, Queens Grass.

Beregening:
Aquaco, Bas van Oosterhout, Smits Leading Water Solutions, Verhoeve 
Milieu & Water, Aqua-Aid.

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

NGA donateurslijst:

  Regio     E-mailadres    Telefoon
  Regio Noord  regio-noord@ngagolf.nl 
Regiohoofd  Bram Metselaar  regio-noord@ngagolf.nl   06-54944310

  Gert-jan Hilarius  stnicolaasga@hgmgolf.nl   06-40166210

  Richard Ferdinands  greenkeeping@versatel.nl   06-10550885  

  Regio Oost  regio-oost@ngagolf.nl
Regiohoofd  Coen van der Greft  regio-oost@ngagolf.nl    06-10808130

  Arie de Jong  ariechuling@hotmail.com   06-20704034

  Regio Zuid  regio-zuid@ngagolf.nl
Regiohoofd  Koert Donkers  regio-zuid@ngagolf.nl    06-51719167

  Antoon Kuijstermans  a.kuijstermans@kpnmail.com   06-51512499

  Eric Wijnhoven  e.wijnhoven@ziggo.nl/e.wijnhoven@planet.nl 06-51059456

  Regio West  regio-west@ngagolf.nl
Regiohoofd  Frank Klaver  f.klaver@grontmij.nl    06-53318953

  Floris Bakker  florisbakker-duinzicht@hotmail.com  06-16269121

  Peter Bobeldijk  peterbobeldijk@quicknet.nl   06-53864496

  Chris Genemans  genemanschris0@gmail.com   06-46646215
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NGA-Nieuws

Deze enthousiaste jongeman van 25 jaar werkt nog niet zo lang voor 
zijn huidige werkgever en maakte pasgeleden bekend dat hij graag op 
een golfbaan in Nieuw-Zeeland zou willen werken. Per 1 september 
vertrekt hij en hij zal er zeker zeven maanden verblijven.

Rob Geurts heeft een ondernemend karakter. Hij heeft zijn studie 
ondernemer/management afgerond en werkte aan het begin van zijn 
carrière als verkoopspecialist bij een groot modewarenhuis. Omdat hij 
genoeg kreeg van het binnen zijn, gooide hij het roer helemaal om en 
begon hij aan een baan op Golfbaan De Schoot in St. Oedenrode bij 
hoofdgreenkeeper Wim van den Bosch. Na twee jaar liet hij weten dat 
hij graag op wereldreis wilde.

Eenmaal op wereldreis deed hij verschillende landen aan: Mexico, 
Guatemala, Colombia, Ecuador, Peru, en verbleef hij een aantal weken 
in Nieuw-Zeeland. Zijn droom was daarmee gedeeltelijk uitgekomen. 
Terug in Nederland begon zijn greenkeepersbloed weer sneller te stro-
men en solliciteerde hij bij Golfsociëteit De Lage Vuursche. Inmiddels 
werkt hij hier al zo’n anderhalf jaar en voert hij de meeste werkzaam-
heden uit op deze prachtige golfbaan.

Rob ontwikkelde zich al snel in het greenkeepersvak. Het was zijn 
droom om in Nieuw-Zeeland te gaan werken. Toen hij het verhaal van 
Silvain op Facebook las, kwam het plan in een stroomversnelling. Rob 
besloot op verschillende banen in Nieuw-Zeeland te solliciteren als 
seizoenskracht. Door Pro Turf Care in te schakelen, kwam hij in contact 
met Silvain, en via Silvain kwam Rob in contact met het bedrijf Ever-
green Talent. Na een aantal telefoongesprekken waren beide partijen zo 
enthousiast, dat Rob werd uitgenodigd voor een sollicitatie via Skype 
bij golfbaan nummer één van Nieuw Zeeland: Cape Kidnappers. Deze 
golfbaan is spectaculair gelegen aan de oceaan op 140 meter hoogte, 
bovenop de ruwe cliffs met uitzicht over de oceaan.

Pro Turf Care had een gesprek met Rob over zijn plannen en de moti-
vatie op zijn aanvraagformulier. Pro Turf Care heeft veel bewondering 
voor de manier waarop Rob zijn werk als seasonal greenkeeper en zijn 

reis heeft geregeld. Hij vertelde vol trots dat hij, toen het echt officieel 
was, in drie weken tijd zijn visum, zijn contract en zijn zaken thuis had 
geregeld voor deze grote trip. Op 1 september vertrekt hij; hij hoopt er 
na tweeënhalve dag vliegen te zijn. Vanaf het Zuidereiland rijdt hij met 
zijn auto in drie dagen naar het Noordereiland. Als er niks misloopt 
met de planning, heeft hij nog een kleine week om zich rustig voor te 
bereiden en om contacten te leggen. 

Op de vraag van het bestuur van Pro Turf Care wat hij daar wil leren en 
wat zijn verdere ambities zijn in het greenkeepersvak, was het ant-
woord duidelijk: ‘Ik hoop op de Cape Kidnappers veel te leren, vooral 
het voorbereiden van grote wedstrijden. Het gaat mij om de perfectie 
en het lekker buiten werken in een spectaculaire omgeving met gepas-
sioneerde mensen. En ik hoop dat ik hierdoor meer greenkeepers kan 
motiveren om hun droom waar te maken.’ De enthousiaste greenkee-
per liet weten dat hij in de toekomst wel wil doorgroeien tot hoofd-
greenkeeper, maar dat is nog toekomstmuziek…

Wij van Pro Turf Care wensen Rob Geurts heel veel plezier en werk-
ervaring toe. Wij gaan ervan uit dat we nog veel van deze greenkeeper 
zullen horen en zien. We volgen hem op de voet.

NGA Regionieuws 
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This girl is one of the guys
Jonge talentvolle hoofdgreenkeepster wil niet beoordeeld worden op sekse

Jong, ambitieus én vrouw in een mannenwereld: hoofdgreenkeeper op Golf & Country Club  Hooge Graven, NGA-bestuurslid, voorzitter Pro Turf Care en 

verzorgt groot onderhoud uit op Erve Braakman. Jolanda Vonder drukt een bijzonder stempel op de greenkeeperswereld.

Auteur: Santi Raats
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GREENKEEPER OF THE YEAR

Ik herken iets van Jolanda Vonder in mezelf: toen ik 
nog geen moeder was, was mijn werk mijn leven. 
Ik genoot daarvan, ik kreeg de ruimte om te doen 
waar ik goed in was. Ik ben beste maatjes met mijn 
zoon, maar nu ik Jolanda Vonder spreek, denk ik 
wel terug aan de autonome vrijheid die vroeger 
vanzelfsprekend was en nu niet meer. Het wordt 
ook duidelijk dat moederschap, waar de meeste 
vrouwen bewust voor kiezen, waarschijnlijk de 
reden is dat er meer mannen dan vrouwen in de 
top belanden. Geen calimerocomplex van een 
gefrustreerde auteur, maar ik moet zeggen: ik 
geniet met volle teugen van Vonders verhaal.

Mars of Venus
Sprankelend ís ze. De 29-jarige dame belt me op 
de redactie op. Of ik de telefoonnummers van de 
andere genomineerden heb. Tuurlijk. Mocht ik vra-
gen waarom? Jazeker, ze wilde hen allemaal uitno-
digen om bij haar een rondje te golfen om elkaar 
beter te leren kennen. Binnen de kortste keren had 
ze ook een groepsapp voor de genomineerden 
aangemaakt en had ze al twee andere genomi-
neerden ontmoet op de Groen beurs en het KLM 
Open. Later zegt ze daarover: ‘Ik bel soms ook 
greenkeepers of hoofdgreenkeepers van andere 
banen om samen te golfen. Ja, misschien is dat wel 
iets vrouwelijks, de drive om mensen sociaal nader 
tot elkaar te laten komen, in dit geval vaak om ken-
nis te delen en de neuzen één kant op te krijgen: 
enerzijds wil ikzelf vooruit, anderzijds moeten we 
er samen voor zorgen dat alle greenkeeping-kennis 
behouden blijft. Dat zou elke greenkeeper moeten 
doen. Uit interactie haal ik de meeste kennis.’ Maar 
verder dan dat wil ze niet gaan in de tegenstel-
ling tussen vrouwen en mannen. Voor haar geen 
Mannen komen van Mars en vrouwen komen van 
Venus, al oogt ze totaal niet als een potig manwijf, 
maar is ze een slanke blondine met pretoogjes – in 
een overall, weliswaar. Haar accent verraadt dat ze 
niet uit de stad komt en door haar stem heen klinkt 
een natuurlijk gevoel van eigenwaarde. Vonder 
komt uit de omgeving van Zwolle en woont al 
geruime tijd in het Overijsselse Nieuwleusen, maar 
zoals ze praat, doet ze toch een beetje denken aan 
de nuchtere Friezin Doutzen Kroes. De boeren-
dochter heeft nooit aan zichzelf getwijfeld in haar 
werk: ‘Ik werk al jaren tussen de mannen. Misschien 
hebben vrouwen soms andere inzichten dan man-
nen, maar wat telt, is dat het resultaat hetzelfde is. 
Ik denk dat de omgeving in het begin even moet 
wennen aan een vrouwelijke hoofdgreenkeeper, 
maar mensen kijken ook even op wanneer ze een 
vrouwelijke vrachtwagenchauffeur zien. Maar 
dat wennen zal wel van binnen gebeuren, want 
ik merk er niks van. Het maakt mij ook niet uit of 

iemand een mannetje of een vrouwtje is. Ik hoop 
er dan ook niet op beoordeeld te worden. Ik voel 
me one of the guys.’

Greenkeeping
In deze wereld is zij als jonge, leidinggevende vak-
vrouw een zodanig grote uitzondering, dat bij vak-
blad Greenkeeper de vragen op de lippen branden. 
Waarom koos ze voor greenkeeping? Hoe kijkt haar 
omgeving aan tegen een leidinggevende vrouw en 
hoe gaat die taak haar af? Om te beginnen maar 
de geijkte inleidende vragen. ‘Ik kom van een boe-
renbedrijf’, vertelt Vonder. ‘Maar na mijn driejarige 
hoveniersopleiding was er niet genoeg werk en 
het werk dat er wel was, was erg zwaar.’ Ze kwam 
terecht bij een hoveniersbedrijf dat veel maaiwerk 
uitvoerde. ‘Daar leerde ik schaduwbanen maaien 
met de kooimaaier. Ik voelde me tijdens het maai-
werk heel vrij en op mijn plek in de natuurlijke 
omgeving. Ik wist toen dat ik greenkeeper wilde 
worden, maar de opleiding was duur. Toen ik een 
advertentie zag bij golfbaan Amelisweerd, heb ik 
gesolliciteerd en werd ik aangenomen. Dat weet 
ik overigens nog heel goed: toen ik daadwerkelijk 
het telefoontje kreeg – van Femke Tolsma – heb 
ik letterlijk alles uit mijn handen laten vallen, zo 
blij was ik. In 2005 ging ik daar aan de slag. Terwijl 
ik daar werkte, heb ik de greenkeepersopleiding 
gevolgd. Na tweeënhalf jaar stapte ik over naar Vos 
Ruinerwold Golf BV, omdat ik dichter bij huis wilde 
werken.’

NGA
Vanaf 2006 is ze lid van de NGA. Ze begon zich al 
snel in te zetten voor de NGA, zo begon te met 

het schrijven van artikeltjes voor de Groen en Golf, 
probeerde alle vrouwelijke greenkeepers jaarlijks 
samen te brengen, coördineerde de samenwerking 
tussen de regio’s, vanaf 2009 nam ze plaats in het 
bestuur als Regio-coördinator en sinds 2014 heeft 
ze de functie als secretaris. Eind 2014 is daar de 
commissie Pro Turf Care bijgekomen. In de loop 
van de tijd behaalde ze haar diploma assistent-
hoofdgreenkeeper en kreeg ze deze functie. Via 
vakblad Greenkeeper kwam Vonder een paar 
jaar geleden in contact met Jeremy Kramer van 
Prograss Duitsland, die een oproep deed aan 
greenkeepers om vrijwillig mee te draaien in het 
Duitse toptoernooi BMW Open. ‘Ik wilde er per se 
naartoe en kreeg toestemming van mijn toenma-
lige hoofdgreenkeeper. Samen met vier greenkee-
pers van andere banen deed ik daar een wereld-
ervaring op. Hierna zijn op uitnodiging van mij 
twee dames uit Duitsland naar ons damestoernooi 
gekomen! Dat vond ik geweldig. Binnenkort gaan 
we daar op de Gut Lärchenhof een rondje golfen, 
om het contact goed te houden, en weer ideeën 
op te doen. De Ladies Only Day staat ook weer op 
de planning, ditmaal zijn we te gast op Flanders 
Nippon In Hasselt te België.’

Hoofdgreenkeeper
In 2013 rondde Vonder haar hoofdgreenkeepers-
opleiding af. Toen ze dit jaar door Portugal was 
voor haar werk als NGA-bestuurder, hoorde ze 
dat ze haar hoofdgreenkeeper per 1 maart kon 
opvolgen. ‘Ik sprong een gat in de lucht!’ Naast 
haar hoofdgreenkeeperfunctie op Hooge Graven 
is ze verantwoordelijk voor het groot onderhoud 
op golfbaan Erve Braakman Dat houdt in dat ze 
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Optimalisatie via het blad
Preventie door optimale voeding

Bewezen resultaten: weerbaarder tegen stress

Met zorgvuldige bodemverbetering en bodemvoeding krijgt golfgras de gelegenheid rustig uit te groeien tot 
een gezonde en sterke mat. Echter, op golfbanen krijgt gras met zoveel stress te maken dat de plant ook via het 
blad bijgestuurd dient te worden. Resultaten van onderzoeksinstituten STRI en DOC bewijzen dat het sterke 
Melgreen Liquid preventie programma van Melspring zorgt voor verlaagde ziektedruk, verminderde stress voor 
de plant, groener en gezonder gras en betere bespeelbaarheid van de banen.

Waar de langwerkende meststoffen van Marathon bewezen hebben schimmelziektes op golfbanen te vermin-
deren, vraagt ziektebestrijding om extra maatregelen. In plaats van curatieve oplossingen te gebruiken, wil 
Melspring ziekteproblemen voorkomen. Onderzoeksproeven bij Dutch Outdoor Concepts en STRI bewijzen dat 
de Marathon Liquid producten (Melgreen) het pesticide gebruik op golfbanen tot een minimum kunnen beper-
ken. Dr. Christian Spring van STRI deed in Bingley (Groot-Brittanië) van 2012 tot en met 2014 onderzoek naar 
het effect van het Liquid programma op de ziektedruk en de gezondheid van het gras in vergelijking met 
producten van concurrenten. Hieruit bleek dat het Melgreen Liquid programma zorgt voor significant betere 
bescherming tegen ziektedruk, een goede intense graskleur en minder lengtegroei.

De liquids kwamen bij het STRI in Engeland dus goed uit de test. Reden voor Ir. Maurice Evers van adviesbureau 
Dutch Outdoor Concepts om op verzoek van Melspring tijdens potproeven en op een golfbaan de liquid-line te 
testen. De liquids zijn toegevoegd, met als doel een zodanig sterke plant te krijgen dat hij beter bestand is tegen 
ziektedruk, zodat gebruik van pesticides tot een minimum kan worden beperkt. Tijdens de proeven werd 
gekeken naar spel-, bodem- en graskwaliteit. Het gebruik van het Melgreen programma leidt tot minder ziekte-
druk, groener en vitaler gras op de fairways en greens en een beter bespeelbare baan. 

MelgreenMn

MelgreenMn bevat Mangaan dat gecom-
plexeerd is met een geraffineerd extract 
van zeewier. Het product heeft een biosti-
mulerende werking door betere nutriën-
tenopname als gevolg van extra 
wortel(haar)groei. Mangaan versterkt de 
opwaartse sapstroom en haalt daarmee 
het gras uit zijn winterslaap. Daarnaast 
zorgt mangaan voor een hogere kieming 

MelgreenSi

De ingrediënten van MelgreenSi zorgen 
voor meervoudige aanzet tot bescherming 
van het gras tegen een groot scala aan 
stressfactoren. Het extract van zeewier 
zorgt ervoor dat de plant sneller reageert 
op stress. Silicium zorgt bij regelmatig 
gebruik voor een ondoordringbaar 
beschermend laagje rond de buitenste 
celwanden van het grasblad.

MelgreenCu

MelgreenCu verhoogt de weerbaarheid van 
de plant en zorgt voor een betere 
bladstructuur en lager vers gewicht bij 
gelijkblijvende lengtegroei. Dat betekent 
een hoger droge stof-gehalte van het gras 
en resulteert in weefselverharding en 
groeiremming. Deze effecten worden 
bereikt met de laagste hoeveelheid koper 
per hectare.

>  Betere kieming
>  Verbeterde benutting van nutriënten
>  Snelle start van de groei in het voorjaar

>  Steviger en harder gras
>  Lager watergebruik
>  Versterkt afweermechanismen in de 
    plant

>  Gezond en weerbaar gras
>  Laagste koperdosering
>  Stimuleert lignificatie

van graszaad, waar- 
door MelgreenMn ook 
zeer geschikt is voor 
de doorzaai in het 
voorjaar na beluch-
ten.

Melspring International B.V.
Postbus 268
6880 AG, Velp
Tel. 026 384 2015
www.olmix.com/plant-care

De beschermende cocktail van nutriënten!
De kostenbesparende Melgreen range bestaat uit een complete serie producten, met synergetische 
werking, die in verschillende perioden van het jaar ingezet kunnen worden.
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daarvoor ook de offerte aan begin van het jaar 
maakt om eens in de zes weken daar te bezanden 
en beluchten, zaken te regelen met de projectlei-
der en uit te voeren. Verder houdt ze contact met 
de greenkeeper daar om gezamenlijk de baan zo 
goed mogelijk te houden. 

Aanpakken
Hoe zou Vonder haar eigen karakter omschrij-
ven? Na even nadenken zegt ze: ‘Recht door zee, 
teamplayer, regel graag dingen en leg de lat hoog. 
Ik houd van aanpakken. Verder ben ik, denk ik, 
vlot en flexibel en ik houd van efficiënt werken.’ 
Haar karakter vertaalt zich direct naar haar werk. 
‘Collega’s van mij staan nooit met lege handen; 
ik heb altijd wel wat voor ze te doen en ben veel 
meer buiten dan binnen. Ik zit zelf ook op alle 
machines, dat wil ik zo, dat zal niet veranderen.’ Ze 
lacht en refereert aan haar eerdere uitspraak: ‘One 
of the guys. Ik geef graag zelf het goede voorbeeld, 
maar laat mijn collega’s ook graag hun eigen idee-
en uitvoeren. Leukste voorbeeld wat ik daarvan 
kan geven is dat we zelfs de semi-rough op één 
hole net zo cross maaien als op de rest van de fair-
ways. Greenfee-spelers zagen dit ook en plaatsten 
dit op Leadingcourses, super mooi! De club waar-
deert het en de mensen vinden het prachtig.’ 
Aanpakken betekent voor Vonder dat ze alles doet 
om de baan goed erbij te hebben liggen. ‘Door 
s’ morgens eerder te beginnen kan ik de werkzaam-
heden van later op de dag ook makkelijker schui-
ven. Dan zijn we de meeste golfers voor.’

Flexibiliteit
Vonders flexibiliteit blijkt volgens haar met name 
uit het feit dat ze openstaat voor noviteiten en 

andere ideeën. ‘Op zaterdag ga ik wel eens kijken 
op een andere baan om inspiratie op te doen. De 
laatste baan was de Gelpenberg om te kijken hoe 
en met welke machine ze daar de greens doorzaai-
en. Het leukste is dat er tijdens een rondje golf veel 
informatie wordt uitgewisseld, en waar je je eigen 
dingen mee kunt aanpassen. Dit soort dingen kop-
pel ik dan weer terug naar onze projectleider.’

Netwerken
Aangezien de club zojuist heeft ingezet op het 
behalen van het GEO-certificaat en Vos Ruinerwold 
Golf BV dat ondersteunt, probeert Vonder wel 
ideeën op te doen bij banen waar ze al gecertifi-
ceerd zijn. ‘Ook hier is het netwerken zeer handig. 
De club heeft net de eerste stappen gezet om 
GEO-gecertificeerd te worden. Tijdens één van de 
Iceteam-wedstrijden op de club op zaterdagavond 
speelde ik met een vogelaar, en had hem beetje 
uitgelegd wat de club graag wil in de toekomst. 
Deze man ondersteunt nu de commissie GEO bin-
nen de club. Hartstikke leuk, en zo komt het net-
werken en het golfen weer goed van pas.’’

Terugdringen chemie
De wens om het GEO-certificaat te behalen hangt 
nauw samen met de visie van Vos Ruinerwold, en 
ook van Vonder zelf, op golfbaanonderhoud. ‘We 
zijn bezig om de chemie zo veel mogelijk terug te 
dringen en de waterkraan dicht te houden voor 
zover dat kan’, legt ze uit. ‘Dankzij onze projectlei-
der en Olaf Bos ProGrass zijn we dit jaar begonnen 
met vloeibare producten die de plantgezondheid 
ten goede komen. We hebben bij Melspring drie 
producten aangeschaft, waarmee we in vergelij-
king met vorige jaren vier keer zo weinig chemi-

sche middelen hoeven in te zetten. We spuiten 
preventief.’ Vonder merkt al resultaat. ‘Mijn gras is 
minder vatbaar voor ziektes. Ik houd mijn omge-
ving op de hoogte via een blog en een maandelijks 
stukje in het clubblad. Spelers hebben begrip voor 
het beleid. Vooral de baancommissie is erg blij met 
de resultaten. Meestal schrijf ik er dan zelf ook nog 
iets over in mijn greenkeepersblog of de digiscore. 
Zo weten de leden ook een beetje dat we niet 
zomaar met de spuit in de weer zijn maar dat dit 
juist heel nuttig is, en dat er heel bewust wordt 
omgegaan met het milieu.  Ik hoop deze trend te 
kunnen volhouden.’
Verder wil ze wel benadrukken dat het vele beluch-
ten en vooral bezanden hierbij zeker hun meer-
waarde hebben. ‘We prikken één keer in de twee 
weken – soms met gewone en soms met lange 
pennen – en beluchten en bezanden één keer in 
de twee weken of zelfs één keer in de week.’

Golf golf golf
Vonder gniffelt. ‘Eigenlijk ben ik altijd bezig met 
golf: na mijn werk ga ik graag een rondje negen 
holes golfen met mijn collega’s en als ik daarna 
thuis kom, maak ik mijn eten klaar en zet ik meestal 
de televisie op Sport 1 Golf om de grote wed-
strijden op de voet te volgen. Juist ook dat soort 
wedstrijden zie je vaak hoe er gemaaid wordt, en 
hoe de baan er optisch uitziet. Daarnaast en zeker 
niet onbelangrijk volg ik Joost Luiten op de voet. 
Mocht er nog werk vanuit de NGA, of Pro Turf Care 
zijn zit ik meestal met televisie aan voor de buis 
met laptop op mijn schoot. ’s Morgens ga ik weer 
naar de baan. Ik heb een hartstikke leuk leven.’ 
Schaterlachend voegt ze hieraan toe: ‘Maar ik heus 
niet alleen maar aan het werk hoor. Ik doe nog veel 
leuke andere dingen doet naast mijn activiteiten 
in de golfwereld. Ik ben gewoon erg blij met hoe 
alles gaat.’
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Eric Wuyts 
(Flanders Nippon Golf Hasselt) 

‘Ik maak onderhoud niet moeilijker 
dan het hoort te zijn. Dit levert goede 

resultaten op.’

Koen Verhelst 
(Golf en Countryclub Midden Brabant)

‘Ik organiseer met de Greenkeepers 
Association Belgium en met de NGA 

vergaderingen en wij komen regelmatig 
met enkele greenkeepers uit Brabant 
samen om kennis en ervaring uit te 

wisselen.’

Jolanda Vonder (Vos Ruinerwold Golf)
‘Ik bekijk mijn werk vanuit de 

golferspositie – ik golf vaak – en ik houd 
een greenkeepersblog bij in het clubblad. 

Contact met de golfer is belangrijk om 
goed te kunnen werken.’

William Boogaarts 
(De Enk Groen en Golf)

‘Ons vak is aan het veranderen: over tien 
jaar hebben de maairobots het maaiwerk 

overgenomen en zijn greenkeepers 24 
uur, zeven dagen per week bereikbaar, 
omdat zij dan ook vanuit thuis werken.’

Marco Mooren 
(Rosendaelsche Golfclub)

‘Ik werk al 28 jaar als greenkeeper/
hoofdgreenkeeper en doe dit nog steeds 

met grote passie voor het vak!’

2 0 1 6

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

Wie wordt er Greenkeeper of the Year 2016? Wie wordt de opvolger 

van Koert Donkers en Kristian Summerfield als 

Greenkeeper of the Year 2016? 

De jury is door de vele gesprekken met kandidaten heen en is erin 

geslaagd om uit het talentvolle deelnemersveld een keuze aan 

genomineerden te maken. Het vakblad Greenkeeper organiseert dit jaar 

voor de derde keer op rij, de verkiezing van de Greenkeeper of the Year. 

Met dank aan de sponsors Jean Heybroek, Everris, Bayer en Innoseeds 

gaat een deskundige jury dit jaar weer opzoek naar de beste, meest 

getalenteerde Greenkeeper van Nederland.

In december word bekend gemaakt wie zich, van de zes 

meer dan voortreffelijke kandidaten, Greenkeeper of the 

Year 2016 mag gaan noemen, als opvolger van Kristian 

Summerfield.

www.greenkeeperoftheyear.nl

Wie wordt de opvolger van
Kristian Summerfield als

Greenkeeper of the Year 2016?

De winnaars van de afgelopen jaren: Koert Donkers en Kristian Summerfield

Adv_Greenkeeper of the year_A3.indd   1 30/09/15   12:19
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Hoofdgreenkeeper Eric Wuyts: 'Ik 
kan niet goed begrijpen dat iemand 
niet dezelfde passie heeft als ik'
Hoog niveau van werken met gras doet een droom uitkomen

Verrassend. Dat is het woord dat vakblad Greenkeeper het beste bij Eric Wuyts vindt passen. De Vlaamse hoofdgreenkeeper, werkzaam bij golfbaan 

Flanders Nippon Golf Hasselt in België, is trots dat hij de Vlaamse greenkeepersgemeenschap mag vertegenwoordigen. Én hij kijkt er reikhalzend naar 

uit om de andere genomineerden te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. ‘Als ik aan deze wedstrijd ook maar één kennisuitwisseling overhoud, is 

mijn missie al geslaagd.’

Auteur: Santi Raats
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GREENKEEPER OF THE YEAR

Wuyts is geen typische Vlaming. Althans, niet zoals 
de twee deelnemende Vlaamse greenkeepers hun 
landgenoten omschrijven: bescheiden, hoewel niet 
als het gaat om kennis of kwaliteit. Wuyts zegt dui-
delijk wat hij vindt, maar wel met charme en droge 
humor. Droge humor mag dan wellicht typisch 
Vlaams zijn, maar Wuyts is toch op zijn minst 
een verrassende persoonlijkheid. Hij heeft geen 
last van een minderwaardigheidscomplex in zijn 
positie ten opzichte van het bestuur of de club en 
schetst iedereen het liefst een eerlijk beeld van de 
stand van zaken, óók van missers. ‘Fouten horen bij 
het leven, niemand is foutloos’, is zijn devies.

Geen gewoon gras
De hoofdgreenkeeper van ledenbaan Flanders 
Nippon Golf, een 27 holesbaan met een omliggend 
park van 100 hectare, belandde toevallig in het 
greenkeepingvak. Hij werkte altijd in de land- en 
tuinbouw en ook een paar jaar bij een graszo-
denkweker. Van 1994 tot 2007 was hij zelfstandig 
hovenier, waarbij hij vooral in onderaanneming 

gazons aanlegde. ‘Ik heb feitelijk vanaf 1991 alleen 
nog maar met gras gewerkt. Maar zoals ik hier 
op de golfbaan fulltime op hoog niveau met gras 
werk, dat is een droom die uitkomt. Als hovenier 
bekijk je of het gras groen is en als het een beetje 
groen is, is het al oké. Maar gras op een golfbaan is 
geen gewoon gras: het uiterste wordt uit de plant 
gehaald.’

Als zelfstandig hovenier had Wuyts nog nooit een 
voet op een golfbaan gezet. Toen er een vaca-
ture vrijkwam in Hasselt, ging hij toch langs uit 
nieuwsgierigheid. Hij lacht breeduit: ‘Toen ik hier 
op de golfbaan kwam, kon ik niet geloven dat het 
gras echt was! Ook al had ik nog geen ervaring 
met greenkeeping, men kon zo veel interesse van 
mij aflezen dat ik de kans kreeg om aan de slag 
te gaan.’ In 2007 switchte hij naar greenkeeping. 
Daarna verliep Wuyts’ carrière snel. De greenkee-
per had ambities voor uitgebreide scholing op 
zijn vakgebied en zijn hoofdgreenkeeper stond 
achter hem: hij werd naar IPC Groene Ruimte in 
Nederland gestuurd om daar de greenkeepersop-
leiding te volgen. 

Scholingsvoorsprong in Nederland
Scholing voor greenkeepers klinkt als een vanzelf-
sprekendheid voor Nederlanders, maar dat is het in 
België nog niet. ‘Nederland loopt voor op België op 
dit gebied’, legt Wuyts uit. ‘In België bestaat geen 
greenkeeping- of hoofdgreenkeeping-opleiding. 
Slechts zo’n 15, hoogstens 20 procent van de 
greenkeepers is geschoold. De groep vakgenoten 
bestaat voor een deel uit fanatiekelingen, maar 
voor het grootste deel uit greenkeepers die advi-
seurs achternalopen.’ 

Carrière in stroomversnelling
Voordat Wuyts de greenkeeping-cursus afgerond 
had, had hij contact met Sjaak Groen van HAS, aan 
wie hij vroeg of hij in één moeite door kon gaan 
met de hoofdgreenkeepersopleiding. ‘Ik hoefde 
ook niet bepaald van onderaf te beginnen. Ik had 
al veel voorkennis over bemesting en gewassen 
van de land- en tuinbouwschool.’ Wuyts kon dat-
zelfde jaar nog instromen. Op het werk kreeg hij 
groen licht om onder werktijd aan rapporten voor 
school te werken. En algauw kwam de ontwikke-
ling van de greenkeeper opnieuw in een stroom-
versnelling: zijn hoofdgreenkeeper stopte ermee 
en Wuyts werd gevraagd om hem op te volgen. ‘Ik 
had mijn hoofdgreenkeepersopleiding nog niet 
af en heb een moment getwijfeld of ik al klaar 
was voor deze functie, maar heb me er toch toe 
aangezet.’

Vallen en opstaan
In het begin ging Wuyts als hoofdgreenkeeper 
nog geregeld op zijn snufferd en nam soms ver-
keerde beslissingen, zoals slechts drie of vier keer 
per jaar beluchten of bezanden. Er was nog geen 
onderhoudsschema en Wuyts liet zich grotendeels 
leiden door allerlei goedbedoelde adviezen van 
verschillende adviseurs en verkopers. Toenmalig 
trainer en adviseur van IPC Groene Ruimte Gerard 
Schoenaker kwam vaak langs om Wuyts te begelei-
den. ‘Ik heb in een paar jaar tijd héél veel geleerd’, 
vertelt Wuyts. ‘Twee, drie jaar geleden heb ik de 
routine gevonden, evenals de rest van het team. 
We hebben vaste geschikte meststoffen – zes ver-
schillende van Everris – en een vast onderhouds-
schema dat we hebben opgesteld met Maurice 
Evers van Dutch Outdoor Concepts.’

Onderhoudsachterstand
Wuyts en zijn team hadden een onderhoudsach-
terstand weg te werken: er was veel viltvorming 
op de greens en door personeelsbezuinigingen in 
het begin van de crisis bleef het onderhoud van 
het omliggende park achter. Het nieuwe plan van 
aanpak, dat gestoeld is op greens met 100 procent 
struisgras en op vermindering van chemie en 
meststoffen, komt uit Eric Wuyts’ koker. Hij heeft de 
volledige medewerking van het bestuur, waarmee 
hij wel moet overleggen over benodigde budget-
ten, maar nooit over de onderhoudsstrategie. ‘In 
het verleden zijn er te veel water en meststoffen 
toegediend op onze greens’, vertelt Wuyts over 
de vermindering van activiteiten aan de ene kant. 
‘We zijn nu overgegaan op een laag stikstofni-
veau van 120 kilo-eenheden per hectare; vroeger 
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waren dat 400 eenheden. Voorheen bestreden we 
ziekten en plagen preventief met 20 tot 25 spuit-
beurten per jaar. Nu zijn dat nog maar drie tot vier 
beurten.’ Aan de andere kant zijn de activiteiten 
toegenomen. ‘We zijn veel meer gaan werken met 
beluchters, zoals de vertidrain, prikrollen, slitters 
en verticuteermachines. We beluchten minstens 
één keer per maand en in het groeiseizoen twee 
keer per maand. We bezanden ook een stuk vaker. 
Deze bewerkingen helpen tegen de opkomst van 
onkruid.’

Lange adem
Wuyts heeft geleerd om geduld op te brengen. ‘De 
bewerkingen tegen onkruid en straatgras oogsten 
maar heel traag resultaat. Van tevoren, toen ik 
besloten had over te gaan op dit onderhoudsbe-
leid, dacht ik in perioden van enkele jaren. Maar 
inmiddels heb ik geleerd dat ik een lange adem 
moet hebben en eerder moet denken in perioden 
van tien jaar.’ Dat geldt ook voor het doorzaaien 
van struisgras op de greens. ‘Het waarmaken van 
mijn ambitie op dit vlak is ook een meerjarenplan-
ning. In vier jaar tijd zijn we van 20 procent struis-
gras naar 50 tot 60 procent struisgras op de greens 
gegaan.’ 

Esthetiek is geen prioriteit
Wuyts steekt daarnaast veel tijd en geld in de 
bestrijding van straatgras. ‘Dat doen we door zo 
weinig mogelijk water te geven en de hoeveelheid 
bemesting te minimaliseren, waardoor straatgras 
het begeeft. Struisgras kan met minder toe en 
overleeft. Daarnaast passen we veel bewerkingen 

toe en zaaien we vier tot vijf keer per jaar door. Per 
jaar belandt er 120 tot 130 kilo struisgraszaad op 
de greens.’ Wuyts vertelt dat hij op andere banen 
in België nogal eens merkt dat het er behoorlijk 
anders aan toe gaat. ‘Op veel banen vinden ze het 
niet erg om straatgras te hebben. Wij zetten volop 
in op de bestrijding daarvan. Net als andere banen 
zitten wij sinds drie of vier jaar met een krap bud-
get; vier jaar geleden werkten we door bezuinigin-
gen met drie tot vier mensen op de 27 holes en het 
100 hectare grote park. Maar wij investeren minder 
in het uiterlijk van de baan en het park. Andere 
banen zien er visueel schitterend uit, maar ik weet 
dat zij bezuinigen op baanonderhoud. Bij ons zit-
ten al het geld en de middelen in baanverbetering 
en in het bewerken van de greens. Die verbete-
ringen zie je niet ogenblikkelijk, wat wel het geval 
is wanneer je het park veegt of alle randjes netjes 
afsteekt. Bij ons liep met name het park een onder-
houdsachterstand op, zoals de bomensnoei en het 
padenonderhoud.’ Wuyts bevindt zich daarmee 
een beetje in een spanningsveld: golfers zien de 
verbeteringen op de green, maar willen te zijner 
tijd een gelikte golfbaan zien. ‘Ik vertel ze over mijn 
beleid en leg uit dat een baan sneller aan kwaliteit 
verliest dan dat hij kwaliteit kan opbouwen. Als 
je het baanonderhoud een jaar laat versloffen, 
breek je drie tot vier jaar hard werken af. Door mijn 
onderbouwing tonen zij dan vaak wel begrip.’ Hij 
beseft wel dat hij de moeilijkste weg heeft geko-
zen. ‘Maar ik sta er voor de volle honderd procent 
achter. En het bestuur staat ook achter mij’, klinkt 
het tevreden uit zijn mond. 
Over het budgetoverleg zegt hij eerlijk: ‘Ik vraag 

standaard om het maximale, ook al weet ik dat ik 
dat budget toch nooit voor elkaar krijg. Maar ik 
houd altijd in mijn achterhoofd dat 70 procent van 
wat ik vraag eigenlijk ook al goed is. Overleg met 
het bestuur over het budget is onderdeel van een 
spel.’

Wuyts heeft zichzelf in de crisistijd goed weten te 
motiveren. Ook de clubleden heeft hij er geleide-
lijk aan van weten te overtuigen dat besparen op 
greenkeepersarbeid niets oplevert. Met in totaal 
zeven man draait het greenkeepingteam inmid-
dels weer op volle kracht en wordt de achterstand 
ingelopen. 

Gaten maken
Omdat Wuyts op een ledenbaan werkt, voert hij 
met zijn team alle werkzaamheden zelf uit. Wuyts 
heeft de beschikking over een uitgebreid machi-
nepark. ‘Je kunt het zo gek niet bedenken, of we 
hebben het.’ Toch is hij al blij met weinig: ‘Mijn 
favoriete machine zou zijn: een trekker met daar-
aan een of andere machine die gaten kan maken.’ 
Hij lacht hartelijk. ‘Ik zeg dat altijd tegen mijn col-
lega’s: “Kan ik gaten in de green gaan maken? Dan 
ben ik al blij.” De spelers niet, maar ik wel!’

Assistentie
Wuyts werkt graag met een vast team om zich 
heen, zowel naar boven als naar beneden toe. 
‘Binnen het bestuur heb ik een paar aanspreek-
punten gevonden met wie ik nu al jarenlang de 
zaken goed kan afstemmen. En ook in het baan-
onderhoud zoek ik de juiste mensen om mij heen, 
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want ik kan niet alles even goed.’ Dat geldt voor 
het invliegen van kennis van adviseurs of verte-
genwoordigers op het gebied van bodemkunde of 
bemesting, maar ook op het gebied van manage-
ment. 

Schoorvoetend en met een voorzichtig lachje zegt 
hij: ‘Ik ben slecht met personeel. Ik kan niet goed 
begrijpen dat iemand niet dezelfde passie heeft als 
ik. Het resultaat was in het verleden dat ik vaak het 
werk van anderen overnam, om zeker te weten dat 
het goed gebeurde.’ 
Sinds een jaar is Wuyts’ wens in vervulling gegaan: 
hij heeft een assistent-hoofdgreenkeeper gekregen 
die het personeel managet. Zodoende kan Wuyts 
zich voor de volle honderd procent richten op het 
baanonderhoud. ‘Vroeger overheerste het bijsturen 
van mensen en de administratie in mijn werk. Daar 
werd ik niet gelukkig van.’
Greenkeeper is nooit een manager en andersom
Wuyts doet een opvallende uitspraak: ‘Je moet 
van een greenkeeper geen manager maken. Een 

hoofdgreenkeeper moet wel enige weet hebben 
van management en administratie, maar deze 
werkzaamheden moeten niet 40 procent van de 
baan innemen. Dat zie ik echter de laatste tijd op 
steeds meer plekken wel gebeuren en dat vind ik 
een slechte ontwikkeling. Anderzijds bestaan er 
hoofdgreenkeepers die veel talent en passie heb-
ben voor het managen van cijfers en personeel. Zij 
zouden met greenkeeping moeten stoppen, want 
ze verliezen onherroepelijk de feeling met de baan 
doordat ze meer op kantoor zitten dan buiten 
rondlopen.’

Samen sterk
De sterkste kant van Wuyts is wellicht dat hij weet 
waar hij niét goed in is. Als hij iets niet weet of 
niet kan, leert hij het zo snel mogelijk, en als dit 
een hopeloze zaak blijkt, zoekt hij direct naar 
specialisten die hem kunnen bijstaan. Niet bang 
om zijn zwakke kanten te laten zien. ‘Vorig jaar las 
ik de interviews met de genomineerden en ik was 
ontzettend onder de indruk van wat zij allemaal 
kunnen. Ik dacht, ik kom nog niet tot aan hun 
knieën!’ roept hij uit. Hij laat dit even bezinken en 
gaat verder. ‘Toch zal ik aan een jury eerder mijn 
slechtste green laten zien dan mijn beste greens. Ik 
wil fouten niet verstoppen, want dan oogt het alsof 
ons vak maar makkelijk is, en dat is het geenszins. 
Als ik alleen zou laten zien wat goed gaat, dan zou 
dat een valse weergave zijn van de werkelijkheid. 
Overwinningen tentoonstellen is gemakkelijk. De 
jury snapt heus wel dat het onderhoudssucces 
ergens tussen de slechtste en de beste green in zit 
en dat een goede greenkeeper juist veel opsteekt 
van het maken van een fout.’ 

Maaien is een stuur vasthouden
Wuyts verwelkomt de technische vooruitgang, 
zoals boordcomputers op machines en robot-
maaiers. Op de driving range in Hasselt rijdt een 

robotmaaier van BelRobotics. ‘Robotmaaiers zijn de 
toekomst. Binnen tien jaar wordt maaien niet meer 
door greenkeepers gedaan.’ Opvallend genoeg 
zegt hij: ‘Is ook niet erg. Maaien is robotwerk, niet 
meer dan een stuur vasthouden, de kooi op tijd 
naar boven en beneden halen, en’, voegt hij daar 
vrolijk lachend aan toe, ‘kou lijden, nat worden óf 
het heel warm hebben!’ De trend die op de loer ligt 
om robotmaaiers aan te schaffen om personeel te 
vervangen, is volgens Wuyts uit den boze. ‘Als ik de 
greenkeepers allemaal van de maaiers af zou halen, 
zou ik ze inzetten om de kwaliteit van de baan en 
het park verder te verbeteren. Er zou veel meer 
belucht of doorgezaaid kunnen worden.’
In te veel techniek ziet Wuyts echter geen heil. ‘Ik 
geloof bijvoorbeeld niet in beregeningssensoren. 
Zelfs met hulpmiddelen zoals sensoren in de 
greens, blijf ik elke dag zelf kijken, ook met een 
vochtmeter, wat de green nodig heeft. Techniek is 
prachtig, maar als het hapert, dan heb je een pro-
bleem. De menselijke kennis mag nooit verloren 
gaan.’

Vertegenwoordiger
Uit Vlaanderen kwamen dit jaar twee nominaties. 
Wuyts voelt zich vereerd dat hij de Vlaamse green-
keepers mag vertegenwoordigen. ‘Ik hoop te kun-
nen leren van de andere genomineerden en een 
bezoek te kunnen brengen aan een andere baan. 
Deze wedstrijd opent deuren voor me. Geen grote 
deuren, maar leren zit in de kleine dingen. Als ik 
ook maar één nieuwigheid leer van anderen als 
gevolg van deze wedstrijd, dan is het event voor 
mij al geslaagd.’
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Best wishes for better turf
GOTY-genomineerde William Boogaarts leidt greenkeepingteams op 
twee golfbanen

William Boogaarts is voor de tweede maal genomineerd voor de Greenkeeper of the Year award. Dat zegt wat over zijn capaciteiten. Een gedreven man 

om rekening mee te houden.

Auteur: Santi Raats
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GREENKEEPER OF THE YEAR

Uit zijn cv valt het onmiddellijk op te maken: 
hoofdgreenkeeper William Boogaarts is bijzon-
der leergierig. Van 1999 tot 2009 werkte hij zich 
op van greenkeeper tot hoofdgreenkeeper bij 
De Kurenpolder. Daarna werkte hij vijf jaar als 
hoofdgreenkeeper bij Heijmans Sport en Groen, 
dat in 2014 overging in De Enk Groen en Golf. 
Voor dit bedrijf zit hij op de 18 holesgolfbaan De 
Turfvaert. Sinds iets meer dan een jaar is hij voor 
De Enk de helft van de week actief op golfbaan De 
Stippelberg. Zijn scholingsachtergrond varieert van 
spelleiding, pedagogiek, VCA, gewasbescherming, 
bedrijfshulpverlening en flora en fauna tot bedrijfs-
kunde agribusiness. 

Boogaarts heeft een flexibele instelling. 
‘Telefonische afspraak? Vandaag? Prima, maak ik 
gewoon even tijd voor’, aldus zijn reactie op de 
vraag van vakblad Greenkeeper. De gevraagde 
foto’s stuurt hij dezelfde dag nog op. Toch lijkt hij 
het behoorlijk druk te hebben, maar hij straalt sim-
pelweg geen stress uit. Hij is altijd vrolijk. 

Groepsapp
‘Ik denk dat ik geen last van stress heb’, trapt 
Boogaarts af, ‘omdat ik plezier heb in mijn werk. 
De basis voor ontspanning is een goede organisa-
tie, en die staat bij mij als een huis. Ik wil graag in 
control zijn.’ Sinds hij ook hoofdgreenkeeper is op 
Stippelberg is dat geen sinecure. ‘Ik moet nu ver-
trouwen op collega’s, want ik ben er niet altijd. Op 
De Stippelberg trof ik aanvankelijk een team aan 
dat bestond uit greenkeepers met heel veel erva-
ring, maar ook mensen die net begonnen waren of 
nog volop in opleiding waren en stage liepen. Om 
de boel op te starten, ben ik nu zelfs drie dagen in 
de week op De Stippelberg en alleen nog op dins-
dag en donderdag op De Turfvaert.’
De Turfvaert draait al zelfstandiger, merkt 
Boogaarts. ‘Collega’s appen elkaar over en weer van 
de ene naar de andere golfbaan om kennis uit te 
wisselen en elkaar te helpen. Ik heb daarvoor een 
groepsapp aangemaakt. Dan sturen ze een foto 
mee van wat ze hebben waargenomen op de baan 
of aan een machine of een stuk gereedschap. Of 
ze sturen een foto waarop te zien is dat de combi-
natie al komt aanrijden, zodat op de andere baan 
voorbereidende maatregelen getroffen kunnen 
worden.’

Pedagoog
Maar ook al draaien zijn teamgenoten op De 
Turfvaert bijna autonoom, hij wil ze wel blijven 
uitdagen. Hier spreekt Boogaarts vanuit zijn peda-
gogische achtergrond. ‘Als je lang met dezelfde 
mensen werkt, kan de taakverdeling routinematig 

verlopen. Maar ik vraag de anderen geregeld of ze 
iets nieuws willen leren en zo ja, wat dat dan is. De 
ene persoon treedt wat makkelijker naar voren om 
zelf vragen te stellen, de ander blijft wat meer op 
de achtergrond.’

Heineken
In 2015 rondde Boogaarts zijn opleiding bedrijfs-
kunde agribusiness af. Vooral zijn toekomstvisie op 
greenkeeping is daardoor aangescherpt. ‘Je moet 
altijd je ogen open houden voor elke vorm van 
innovatie. Bij De Enk is de afgelopen jaren geïn-
vesteerd in maairobots: op de greens en fairways 
van De Turfvaert rijden maairobotten van Probotic. 
Op de fairway van De Stippelberg is er ook één in 
gebruik. We zouden nu op onze lauweren kunnen 
rusten, maar dat is denk ik niet verstandig. Het 
werken met maairobots staat nog in de kinder-
schoenen. Zij worden voortdurend doorontwikkeld 
met updates en grotere gebruiksvriendelijkheid. 
Een voorbeeld is de laatste ontwikkeling, waarbij 
je op de interface meerdere maaiprogramma’s 
kunt instellen door er meerdere routes in te zet-
ten. Bedrijfsmatig kunnen ze dus nog belangrijker 
worden. Ook van andere bedrijven, die niet direct 
betrokken zijn bij golf, kunnen we leren. Als je ziet 
hoe de financiële of de logistieke organisatie bij 
een bedrijf als Heineken in elkaar zit, dat is geniaal. 
Zij hebben bijvoorbeeld gechipt transport, zodat 
ze altijd weten waar welk transport zich bevindt. 
Als wij de machines van De Enk zouden chippen, 
weten we altijd waar ze zijn en kunnen we het 
gezamenlijk gebruik van onze machines veel beter 
coördineren en plannen.’

Nog vijf jaar
Vorig jaar werd al duidelijk dat William Boogaarts 
zeer blij is met de nieuwe technieken. Hij zei daar-
over (eraan toevoegend dat een greenkeeper ook 
zijn ogen, oren en boerenverstand moet blijven 
gebruiken): ‘Ons vak is aan het veranderen. Over 
tien jaar hebben de maairobots het maaiwerk 
overgenomen en zijn greenkeepers 24 uur per dag, 
zeven dagen per week bereikbaar, omdat zij dan 
ook vanuit huis kunnen werken. Zij monitoren dan 
met name de zaken op de golfbaan. Als via het 
meldsysteem en via de telefoon de melding bin-
nenkomt dat de robot klaar is met het maaien van 
de green, dan geeft de greenkeeper de volgende 
opdracht. De taak van de greenkeeper bestaat 
dan ook uit het aansturen van de vochtmeters, de 
voedingsmeters en de beregeningsinstallatie. De 
teams zullen kleiner worden.’ Hij gaf ook aan dat er 
voor greenkeepers meer te doen is, naast het maai-
werk dat zij zullen kwijtraken. ‘Greenkeeping is een 
allround job. Het maaien neemt maar 30 procent 

van de tijd.’
Inmiddels vult hij deze uitspraak aan: ‘Niet over 
tien jaar, maar over vijf jaar zal bijna iedereen met 
maairobots werken.’

Leerling
Boogaarts vertelt over een inzicht dat hij onlangs 
opdeed: ‘Ik werd gebeld door Helicon, waar ik 
examens afneem. Zij vroegen mij om mijn werk-
plaats ter beschikking te stellen voor een leerling. 
Natuurlijk wilde ik dat, want kennis doorgeven is 
een van de belangrijkste dingen in mijn baan. Maar 
ik bedacht: het onderdeel greens maaien zal straks 
geen competentie meer zijn in de examens die we 
afnemen. Het kan zijn dat deze dame, die nu bij mij 
leert maaien, later nooit een fairway hoeft te maai-
en! Het is bizar om daarbij stil te staan. Op scholen 
dringt deze werkelijkheid nog niet echt door. Daar 
denken sommige docenten nog dat er hobbymaai-
ers op de baan rondrijden. Zij hebben nog geen 
kennisgenomen van de innovaties die al in gebruik 
zijn. De ontwikkeling in de praktijk gaat zo snel, dat 
scholen het niet meer kunnen bijbenen.’

Hoe is het?
Whatsapp heeft niet alleen binnen het team, 
maar ook binnen de gehele werkomgeving van 
Boogaarts zijn dankbare intrede gedaan. ‘Collega’s 
appen dus over en weer, maar ik heb ook een 
groepsapp gemaakt met de baancommissie en 
de manager van het clubhuis. Daarin zet ik gere-
geld foto’s van mijn werkzaamheden. Men is altijd 
enthousiast. De berichtenservice Whatsapp is ook 
een sociaal medium bij uitstek. De vragen ‘Hoe 
is het?’ of ‘Kan ik nog iets voor je doen?’ zijn snel 
gesteld in een app. Door de technische vooruit-
gang is veel meer mogelijk dan vroeger.’
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Kopje koffie
Het menselijke verliest William Boogaarts niet uit 
het oog. Hij is verre van een stoffige data-analist 
die het liefst voor een beeldscherm zit. Hij heeft 
een hartelijke persoonlijkheid en gaat het allerlief-
ste echte gesprekken aan. Techniek betekent voor 
hem een pragmatische oplossing, alleen daar waar 
de zaken verbeterd kunnen worden. ‘Op belang-
rijke dagen, zoals dagen met wedstrijden en toer-
nooien, ga ik altijd koffiedrinken in het clubhuis en 
ook sla ik nooit een prijsuitreiking over. Je gezicht 
laten zien is belangrijk. Ondanks de komst van 

robots: zolang golfers en baanleden mensen zijn, 
willen zij blijven communiceren met mensen. Ik 
denk alleen dat de competenties van greenkeepers 
zullen veranderen.’

Waar begint de rough?
Op De Stippelberg besteedt Boogaarts nu nog 
vooral veel tijd aan het leren kennen van de baan. 
‘Ik moet nog te weten komen hoe de baan precies 
reageert op soorten en hoeveelheden kunstmest 
of hoeveelheden water, en hoe een baan de winter 
uit komt. Zodra ik dit in kaart heb, kan ik de schim-
melbestrijding beter aansturen.’
Ook past hij zijn kennis van buitenaf in de praktijk 
toe: hij is dit jaar fanatiek gaan golfen. ‘Ik heb in 
een jaar tijd meer gegolfd dan in de drie jaar daar-
voor. Dat komt doordat ik klaar ben met al mijn 
opleidingen; er is tijd vrijgekomen. Een groot voor-
deel is dat ik de baan nu vanuit een ander oogpunt 
begin te bekijken. Door het golfen ga ik steeds 
meer nadenken over de vraag: wat is “in het spel” 
en waar begint de rough?’ legt hij uit. ‘Dat heeft 
gevolgen voor de plaats waar ik de schapen neer-
zet of voor het laten verschralen van de Amazone, 
bijvoorbeeld.’ 

Aanpassing
Boogaarts absolute bevlogenheid uit zich in zijn 
grote passie: Engelstalige vakliteratuur. Hij is kind 
aan huis bij Jeff Collinge, waar hij op de koffie gaat 

om te sparren over greenkeeping of om nieuwe 
boeken en vakliteratuur te halen. ‘Ik heb een drive 
om meer over details te weten te komen waar 
andere mensen afhaken. Straatgras, bijvoorbeeld, 
heeft niet zoals de meeste gewassen een X en een 
Y-chromosoom, maar vier chromosomen. Daarmee 
kan het zich maximaal aanpassen aan de omstan-
digheden. Niet de sterkste of de slimste overleeft, 
maar de soort die zich het beste aanpast, zoals 
ook Darwin beschrijft. Ik bestudeer welke waar-
den gras moeten hebben om goed te groeien en 
bemonster vaak, zodat ik er direct op kan sturen. 
Door gedetailleerd te werken, kan ik ook duur-
zaam te werk gaan: waarom de plant iets geven 
als dat niet nodig is, of als de plant het toch niet 
kan opnemen? Beter een dag wachten en water 
en energie besparen. Ik lees Turgeon en Carrow 
over grasmanagement en the greenkeeper’s bible 
van Jim Arthur. Ik heb zelfs het greenkeepersboek 
Turfgrass: science and culture, door James B. Beard 
gesigneerd met “Best wishes for better turf”, in mijn 
boekenkast staan!’

GREENKEEPER OF THE YEAR

Boogaarts: ‘Ik heb zelfs het greenkeepersboek Turfgrass: science and culture, door James B. Beard gesigneerd met “Best wishes 
for better turf”, in mijn boekenkast staan!’

Ik duik dieper de details in 

waar anderen afhaken
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GOTY-genomineerde Verhelst: 
‘Nederlanders houden van praten. 
Dat heb ik mezelf aangeleerd’
Vlaamse hoofdgreenkeeper zet in op chemievrij onderhoud met zelf gebrouwde 
theecompost

Koen Verhelst is een internationale bruggenbouwer. Hij is een Vlaamse hoofdgreenkeeper op een Nederlandse golfbaan, Golf- en Countryclub Midden-

Brabant, en hij is bestuurslid van de Greenkeepers’ Association of Belgium, waarvoor hij regelmatig kennisbijeenkomsten met de NGA organiseert. 

Auteur: Santi Raats
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Verhelst maakte op zijn eenentwintigste kennis 
met golfbanen. In 1995, na zijn opleiding aan 
de landbouwschool, kreeg hij een bijbaan op de 
9 holesgolfbaan in het dorp, Golfclub De Drie 
Eycken. In 1996 behaalde hij zijn greenkeepersdi-
ploma. Na anderhalf jaar kreeg hij het aanbod om 
bij Anderlecht groundsman te worden. Dat deed 
hij drieënhalf jaar. Niet omdat hij zijn vak niet leuk 
vond, maar omdat hij het niet eens was met het 
beleid. ‘De groundsman moest verplicht meststof-
fen, graszaad en noem maar op afnemen van leve-
ranciers die skyboxen en businessseats huurden, 
en er ging heel veel geld naar de salarissen van de 
spelers en bijna niks naar het onderhoud van de 
trainingsvelden’, vertelt hij. Hij werd toen greenkee-
per op Golfbaan De Drie Eycken; in 2007 rondde hij 
zijn hoofdgreenkeepersopleiding af en daarna ging 
hij aan de slag op Golf- en Countryclub Midden-
Brabant. 

In dienst van de golfbaan
Anderhalf jaar later, in 2001, vroeg aannemer 
Cees Janssen uit Zeeland Verhelst om voor hem te 
komen werken op de nieuw aangelegde baan van 
Golfclub Midden-Brabant in het Brabantse Esbeek. 
Deze baan oogde van meet af aan prachtig vol-
wassen door de houtsingels van met name grote 
eiken. Cees Janssen Golf Course and Landscape 
Construction had de baan aangelegd. Normaal 
houdt zijn rol na de aanleg op, maar nu had hij 
een contract afgesloten om voor vijf jaar het 
onderhoud op zich nemen. Met Verhelst als hoofd-

greenkeeper en een aantal greenkeepers wilde hij 
specialistische kennis binnenhalen. Het bedrijf van 
Cees Janssen hield na een paar jaar op te bestaan, 
maar het team bleef intact en trad in dienst van de 
golfbaan. Inmiddels omvat het team vijf greenkee-
pers, inclusief Verhelst. 

Autodidact
Verhelst is in eerste instantie een autodidact. ‘Ik 
heb mezelf de beginselen van de greenkeeping 
eigen gemaakt toen ik werkte op golfbaan De Drie 
Eycken, door van andere greenkeepers te leren 
en vakliteratuur te lezen. Ook bij Anderlecht liep 
een oude fieldmanager met veel praktische ken-
nis rond: Frans Vercammen. Op De Drie Eycken 
heb ik op theoretisch en chemisch vlak ook veel 
gehad aan de Belgische adviseur Michel Poncelet.’ 
Inmiddels heeft Verhelst ook de greenkeeper- en 
hoofdgreenkeeperopleiding afgerond, maar nog 
altijd stelt hij prijs op de second opinion van Ian 
McMillan, de Engelse adviseur. Verhelst leest graag 
Engelse en Amerikaanse vakliteratuur.

Chemievrij
Toen Verhelst afgelopen winter golfbanen in 
Keulen en Mönchengladbach bezocht, waar het 
beheer chemievrij is, zag hij het licht. ‘De greens 
waren zo goed als vrij van infecties! Ik besloot 
direct: wij gaan ook proberen de golfbaan te 
onderhouden zonder de inzet van fungicide of 
insecticide. Dat doen we nu machinaal en met zelf 
gebrouwen theecompost.’

Achterban
De golfbaanexploitant gaf direct groen licht. 
Verhelst had zijn zaken namelijk goed voorbereid: 
hij had zijn werkgever al meegenomen naar de 
Duitse golfbanen en zijn plannen daarna met hem 
besproken. Verhelst kan inmiddels ook rekenen op 
draagvlak bij de collega’s en bij de golfers. ‘Ik schrijf 
artikelen over mijn onderhoudsvisie op mijn eigen 
Facebook-pagina en op de Facebook-pagina van 
de club, en ik schrijf artikelen voor een Belgisch 
golfblad en voor ons eigen clubblad. Af en toe 
stuur ik ook korte mailings rond naar de greenkee-
pers, de leden en de bv. Een paar regels over waar 
ik mee bezig ben. Automatisch komen daarop 
vragen, waaruit blijkt dat er van buitenaf belang-
stelling is voor wat we doen. Dat geeft voldoe-
ning. Alles wat we doen, is immers voor hen.’ Dat 
draagvlak kwam er niet van de ene op de andere 
dag. ‘Vooral de lage handicappers waren eerst wat 
ontevreden. Het is niet zo dat ze niet kunnen put-
ten, maar een strakke green kost tijd. Ik zie wel dat 
de beworteling zowel verticaal als horizontaal al is 
toegenomen en dat de viltafbraak al is ingezet.’

Theezakje
Verhelst legt uit: ‘Voor een goede beluchting en 
openheid van de greentoplaag van 4 tot 5 centi-
meter gebruiken we om de tien dagen de prikrol. 
Om de twee weken maken we theecompost aan in 
combinatie met meststoffen of plantversterkende 
middelen. Hierdoor wordt het bodemleven geac-
tiveerd. Dat veroorzaakt de afbraak van vilt en dat 
zorgt weer voor voedingsstoffen voor de plant. Het 
bodemleven zorgt er ook voor dat we meer wortels 
krijgen.’ 

De theecompost is een brouwsel gemaakt van 
materiaal uit de naaldbossen in het omliggende 
landgoed, dat Verhelst zelf ophaalt. Het brouwsel 
bevat minimaal 7 kilo compost per 1000 liter water. 
Over het brouwproces vertelt Verhelst: ‘Om vijf uur 
’s ochtends laat ik het vat met water vullen, daarna 
laat ik er twee uur lucht in blazen zodat de chloor 
eruit gaat, dan doe ik de compost die ik uit het bos 
heb gehaald in een grote theezak die eruitziet als 
een grote panty en die hang ik erin. Daarna voeg 
ik een schimmelactivator bij. Gedurende 24 uur 
blazen we lucht in het vat, zodat de schimmels 
zich vermeerderen.’ Tot slot voegt Verhelst citroen-
zuur toe aan het mengsel, wat beter werkt dan 
ijzersulfaat omdat het bijna geen zouten bevat. 
‘Citroenzuur is veel zachter voor het gras en je 
krijgt geen zwarte verkleuring. Het kan ook pre-
ventief werken tegen bepaalde ziektes in het gras, 
want zouten verstoren het bodemleven.’
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Zelfherstel
Het aanbrengen van theecompost heeft de 
voorkeur boven mechanische bewerking zoals 
vertidrainen. ‘Het probleem kan beter door het 
bodemleven zelf uit de weg geruimd worden dan 
dat we de golfer in het speelseizoen lastigvallen 
met bewerkingen.’ Verhelst leerde door zijn nieuwe 
onderhoudsmethode ook dat ingrijpen soms hele-
maal niet nodig is. ‘We hebben afgelopen zomer 
dollarspot gehad. Tegen de herfst was dit echter 
vanzelf al aan het herstellen, doordat we extra 
doorzaaiden en bezandden. We hopen dat we daar 
volgend jaar niets aan hoeven te doen.’ 

Goede schimmels, slechte schimmels
Het resultaat laat nog even op zich wachten, want 
in de afgelopen jaren is er een aardige viltlaag 
opgebouwd. Door de afbraak van het vilt met 
behulp van enzymen komt er stikstof vrij, wat 
momenteel zorgt voor schimmelaantasting. ‘We 
moeten even op de tanden bijten en goed com-
municeren met de leden en de bv. Want we willen 
niet terugvallen op de chemische kast; dat zou 
echt een stap terug zijn. Hoewel de resultaten niet 
direct zichtbaar zijn, heb ik een goed gevoel voor 
de lange termijn. Het is de bedoeling dat de goede 
schimmels de slechte schimmels aanvallen. Onze 
greens zullen dus nog wel ziek worden, maar de 
herstelperiode van de ziektes gaat sneller in de 
toekomst. Over ongeveer twee jaar zijn de eerste 
resultaten zichtbaar. Het is spannend.’ Ian McMillan 
staat hem terzijde met advies in dit proces. 
Andere tijden
Verhelst onderhoudt open relaties met zijn team, 
de leden en de bv, maar dat is niet altijd zo 
geweest. ‘Vijf jaar geleden stond ik nog niet zo 
open voor communicatie. Ik schreef ’s ochtends de 
taken op het bord en stuurde dan mijn collega’s 
eropuit. Inmiddels leg ik uit waarom we de werk-
zaamheden uitvoeren. Vroeger communiceerde 
ik ook niet met spelers. Ik merk dat Nederlanders 
over het algemeen houden van veel communice-
ren en praten. In België was golf nog niet zo lang 
geleden heel elitair en de greenkeeper had een 
grote afstand tot de golfer. Maar de sport is aan 
het verjongen. Je kunt nu ook overal lid worden. 
Tien jaar geleden hadden we 900 leden, nu nog 
maar 700. Het aantal dagbezoekers is verhoogd; 
er zijn veel meer greenfee-spelers. De afstand van 
de greenkeeper tot het golfspel is ook verkleind: 
steeds meer greenkeepers golfen zelf. Ik heb ook 
mijn GVB, maar ben niet echt fanatiek en golf 
alleen wanneer het moet. Maar inmiddels commu-
niceer ik vlot met de bv, het verenigingsbestuur, de 
leveranciers, de spelers en het team.’

Grootgestudeerden
De automatisering in het greenkeepingvak stuit op 
enige weerstand bij Verhelst. ‘We kunnen de oefen-
faciliteiten en de fairways best met een robot gaan 
maaien, maar alles? Een ICT’er vraagt zich af wat hij 
heeft gemeten, maar een greenkeeper gaat af op 
wat zijn ogen zien. Wat gebeurt er dan met de affi-
niteit met de natuur, het weer, het buiten leven, die 
in het DNA van een greenkeeper zit? De romantiek 
van het vak gaat er dan totaal vanaf. Als het vak te 
ver doorslaat in automatisering, dan concurreren 
de hooggeschoolden’ (Verhelst noemt ze op zijn 
Vlaams grootgestudeerden) ‘de laaggeschoolden 
weg. Hun taken worden compleet afgenomen. Ik 
snap grote aannemers wel; zij willen besparen op 
de personeelskosten. Maar als club moet je fee-
ling houden met je baan. Dat kan niet door alles 
te bekijken door de ogen van sensoren. Sensoren 
voor het meten van vochtigheid, ziektedruk en 
bemesting zijn innovaties, maar tegelijkertijd een 
bedreiging voor onze job.’
Bovendien is Verhelst van mening dat lagerge-
schoolde greenkeepers onontbeerlijk zijn voor 
goed baanonderhoud. ‘Hooggeschoolde superin-
tendants die in nette kleren de computer aflezen, 
voeren geen taken uit zoals vuilnisbakken legen, 
sproeiers vrijmaken, bunkers harken en noem maar 
op.’

GAB en NGA
Juist om vakkennis voor greenkeepers toegan-
kelijk te maken, organiseert Koen Verhelst vanuit 

de Greenkeepers’ Association of Belgium jaarlijks 
een bijeenkomst samen met Greenkeeper of the 
Year 2014 Koert Donkers, Anton Kuystermans 
en Eric Wijnhoven van de NGA. In 2016 vindt de 
vijfde bijeenkomst plaats. ‘Er is vooral synergie 
tussen Vlaanderen en Nederland’, vertelt Verhelst. 
‘Wallonië is met zijn greenkeeping-standaarden 
veel meer op Frankrijk gericht.’

GREENKEEPER OF THE YEAR
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Marco Mooren: ‘Vroeger verscholen 
greenkeepers zich achter een 
adviseur, nu doen wij alles zelf’
Genomineerde HGK of the Year is gefascineerd door wat zich ónder de grond 
bevindt

Marco Mooren (44) heeft zijn 25-jarig jubileum al achter zich liggen, want hij zit al sinds zijn zestiende in het vak. Hij zet nu als eindverantwoordelijke de 

lijnen uit op de golfbaan waar hij ooit als jongeling begon als greenkeeper. Mooren is lovend over de GOTY-wedstrijd: ‘Wij weten al dat ons vak mooi is, 

maar op verjaardagen kom ik nog steeds familieleden tegen die me vragen wat het vak inhoudt. Tijd voor meer bekendheid en waardering!’

Auteur: Santi Raats
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Tijdens zijn opleiding aanleg en onderhoud van 
tuinen in Nijmegen kreeg Marco Mooren via een 
leraar een vakantiebaantje aangeboden bij De 
Rosendaelsche. Dat die leraar uitgerekend hem op 
De Rosendaelsche plaatste, een baan met vanouds 
een hechte club met kritische leden, zit hem vol-
gens de inmiddels hoofdgreenkeeper geworden 
Mooren in het feit dat hij altijd netjes en nauwkeu-
rig werkt. ‘Ik ben accuraat en een pietje-precies.’ Hij 
lacht. ‘Een echte hovenier.’ 

Zwakke rug
Bij De Rosendaelsche werkte Mooren drie jaar en 
hij behaalde er ook zijn greenkeepersdiploma. 
Voor hem stond al vast dat dit de richting was 
waarin hij verder wilde werken. ‘Het is heerlijk om 
in de natuur te werken; greenkeeping omvat meer 
dan door het hele land heen tuinen aanleggen. 
Bovendien heb ik een zwakke rug. Voorheen was 
hovenierswerk ook een zwaar beroep: er werd 
bijvoorbeeld nog heel veel handmatig geschept en 
met tegels gesjouwd. Nu gebeurt er veel werk met 
de shovel en met andere machines.’

Jobhoppen in zijn jeugd
Mooren maakte, jong als hij nog was, wel een paar 
switches naar andere banen. ‘Ik wilde dichter bij 
huis werken; destijds was dat Weurt bij Nijmegen. 
Daarom ging ik werken bij het Rijk van Nijmegen. 
In de periode dat ik daar werkte, heb ik  mijn 
hoofdgreenkeepersdiploma gehaald. Daarna ben 
ik nog een seizoen werkzaam geweest bij Burggolf 
Wijchen. Ik liep in die periode nog over van 
nieuwsgierigheid naar hoe het er op andere banen 
aan toe ging. Toen ik twintig was, kreeg ik van een 
vriend het aanbod om in de Portugese Algarve 
te gaan werken op een golfbaan bij een hotel. Er 
werd een par 3-baan en een driving range aange-
legd. Dat was een mooie ervaring, maar ik keerde 
na drie maanden terug uit heimwee. Kennelijk 
was ik toch nog te jong voor een dergelijke grote 
stap.’ Hij kon terugkeren bij Golfbaan het Rijk van 
Nijmegen, waar in 1993 het project liep om negen 
holes banen samen te voegen tot de 18 holes 
Groesbeekse Baan. ‘Dat voelde als een uitdaging.’ 
Vijf jaar later werd Mooren gevraagd om terug 
te keren bij zijn eerste liefde: De Rosendaelsche. 
Daar hoefde hij niet lang over na te denken. Hij 
werkt er nog altijd. ‘In 2009 ben ik assistent hoofd-
greenkeeper geworden, vorig jaar werd ik intern 
hoofdgreenkeeper en dit jaar zwaaide mijn hoofd-
greenkeeper Chris Wagenaar af en ben ik hem 
opgevolgd. We hebben een goed, jong team van 
zeven man en volgend jaar komt er nog een green-
keeper bij ter versterking.’ 

Horizon verbreden
Het blijven verdiepen en uitbreiden van functie-
taken heeft Mooren nodig. ‘Ik wil mezelf constant 
blijven verbeteren. Om hoofdgreenkeeper te zijn, 
werkt ontzettend motiverend.’ Ook de Greenkeeper 
of the Year-wedstrijd wekt inspiratie op bij Mooren. 
‘De uitreiking van de award is goed voor de bran-
che. Het is geheel terecht dat deze aandacht ernaar 
uitgaat, want we hebben een prachtig vak dat 
meer waardering kan gebruiken! Wij greenkeepers 
weten al lang dat ons vak mooi is, maar voor de 
buitenwereld is het niet altijd duidelijk wat ons 
werk inhoudt. Ik krijg vaak de vraag: Wat doet een 

6 min. leestijd

‘Ik tast altijd eerst af 

wat er aan de hand is’

Groepsfoto van het team van Marco Mooren. In het midden, met grijze baard, voormalig hoofdgreenkeeper Chris Wagenaar.
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greenkeeper eigenlijk? Tijd dus voor meer bekend-
heid en waardering!’ 

Sigarendoosje
Het zoeken van nieuwe uitdagingen houdt Mooren 
scherp, maar zijn omgeving heeft ook baat bij zijn 
frisse kijk op greenkeeping. ‘Vroeger werd op veel 
banen het baanonderhoud op de achterkant van 
een sigarendoosje geschreven, elke dag opnieuw. 
Ik ga met de ontwikkelingen mee en heb vanaf 
2010 een jaar-/maandplanning voor het onder-
houdsprogramma van de baan gemaakt. Daar wer-
ken we nu al een tijd mee. Veel werkzaamheden 
zoals beluchten, bemesten, dressen en verticaal 
maaien blijven afhankelijk van de situatie, het is 
wel een uitdaging om dan toch de planning te 
halen. Een voordeel van de planning is dat ik pre-
cies weet hoeveel mensen wanneer aanwezig zijn, 
waardoor ik veel meer structuur kan aanbrengen. 
Er wordt meer werk verzet, omdat de werkzaam-
heden mooi op elkaar aansluiten. Dit resulteert in 
betere en constante baankwaliteit.’

Budget
Mooren verkeert in de gezegende omstandigheid 
dat hij zich geen grote zorgen over budget hoeft te 
maken. ‘De financiële middelen en alle materialen 
en machines zijn er. We hebben het doordeweeks 
handmatig maaien van de greens ingevoerd. Dat 
deden we eerst met Triple-maaiers, maar daar krijg 
je een triple ring van te zien omdat de greens van 
De Rosendaelsche een rijke opbouw hebben en 

daardoor gevoeliger zijn voor verdichting op de 
dezelfde sporen waarop je de maairing altijd sluit. 
Dit betekent minder grasbezetting aan de randen. 
Het invoeren van de handmachines heeft dit pro-
bleem verholpen, maar ook het intensiever beluch-
ten van de greens. In het weekend maaien we nog 
wel met de Triple-maaier, want het is niet praktisch 
vanuit tijd- en kostenoogpunt om drie, vier man 
ook in het weekend handmatig te laten maaien.’

Eigen verantwoordelijkheid
De baancommissie van de oude bosbaan (uit 1895) 
bij Arnhem staat achter alles wat de hoofdgreen-
keeper besluit. ‘Onze baancommissie gaat ervan uit 
dat de kennis volledig bij ons ligt. Het onderhoud 
is helemaal onze eigen verantwoordelijkheid, ook 
als we fouten maken. Daar heb ik baat bij. Vroeger 
verscholen onze greenkeepers zich nog wel eens 
achter het rapport van een adviseur, maar nu 
nemen we aan het einde van het jaar zelf grond-
monsters. Een keer per jaar komt de adviseur en 
dan kijken we samen naar de punten die speciale 
aandacht vragen. Maar dan hebben wij zelf al 
nagedacht over de maatregelen. Zijn mening dient 
als second opinion en geeft mij een bevestiging 
dat het werk in de baan goed gebeurt.  Soms 
kan het volgens de adviseur goedkoper in eigen 
beheer worden uitgevoerd door het aanpassen van 
de maatregel, dan dat we een aannemer inhuren. 
Dat is dan wel welkom advies.’

Persoonlijkheid
Wat voor type leidinggevende is Mooren, vindt 
hijzelf? ‘Ik ben rustig, maar ik wil wel graag dat 
alles gedaan wordt wat ik gepland heb’, verklaart 
hij. ‘Door alle werkzaamheden goed in te plan-
nen, wordt zelden iets overgeslagen. Ik kan ook 
snel schakelen. Als er zieke werknemers zijn, gooi 
ik snel de planning om. Misschien ben ik soms te 
makkelijk. Ik ben namelijk niet streng. Als er iets 
niet goed gaat bij collega’s, wacht ik even af; ik kijk 
het even aan. Ik tast af wat er aan de hand is, vraag 
naar redenen. Als er geen reden is, grijp ik wel in; 
dan moet de medewerker ook echt veranderen.’

Interesse in de bodem
In 2011 maakte Mooren voor het eerst een 
bunkerrenovatie en opknapbeurt mee op De 
Rosendaelsche, onder leiding van architect 
Christoph Staedler. Na de renovatie waren er een 
aantal bunkers waar stenen vanuit de ondergrond 
vermengd werden met het bunkerzand. De oor-
zaak hiervan waren de herten die elke nacht te 
gast zijn op de baan. Er werden erosienetten in de 
probleembunkers aangebracht, naar het voorbeeld 

van de Edense golfbaan. ‘De bunkers werden ver-
volgens weer opgebouwd,’ beschrijft Marco. ‘Eerst 
werd het vervuilde zand met stenen eruit gehaald 
vervolgens het erosienet aangebracht en daarop 
het zand met een fractie leem van 10 centimeter 
omwille van de hardheid en bescherming van het 
erosienet. Daar bovenop weer het bunkerzand.’ 
Sinds 2012 zijn ook enkele fairways en greens aan-
gepast, nieuwe tees, puttinggreen en twee nieuwe 
holes gebouwd. Er is een nieuwe drivingrange van 
310 meter gemaakt met aan weerszijden afslag-
plaatsen en natuurgras targetgreens. In het zelfde 
jaar is het clubhuis gerenoveerd, dit jaar is de 
laatste fase afgerond met de aanleg van een chip-
pinggreen en vier korte oefenholes. Maar de reden 
dat hij de bunkerrenovatie aanhaalt is: de speel-
kwaliteit van bunkerzand is gedurende het jaar 
niet gelijk. ‘Met name in het voorjaar als de berege-
ning nog niet frequent wordt gebruikt drogen de 
bunkers uit en is het zand gevoelig voor wind en 
zijn ze niet stabiel genoeg. Spelers zakken te ver in 
het zand weg zodra ze de bal willen spelen. Sinds 
een half jaar draaien we  een proef met bunkerbe-
regening voorzien van kleine nevelsproeiers. Die 
draaien ’s nachts, ter voorkoming van uitdroging 
van het bunkerzand. De komende jaren zullen we 
zien of het aanslaat.’ 

Stille machines
Mooren ziet op De Rosendaelsche geen toekomst 
voor robotmaaiers. Wel voor een accumaaier. ‘De 
kostprijs van een robotmaaier met gps is te hoog 
voor een ledenbaan zoals de onze. Een aannemer 
zal eerder met geavanceerde robots gaan maaien. 
We werken nu nog met benzinehandmaaiers, 
maar zijn van plan om in 2017 met hybride en 
elektrische handmaaiers te gaan werken. Voorheen 
was het moeilijk om negen greens op één accu te 
maaien, maar tegenwoordig hebben de lithium-
ion-accu’s wel genoeg capaciteit om acht of negen 
greens te maaien met één maaier. Ook heeft de 
elektrische handmaaier een ander ronsel, meer 
messen en een betere afstelling naar loopsnelheid 
of afsnijding per vierkante meter dan een benzi-
nehandmaaier. Hoe meer je afsnijdt, hoe mooier je 
green wordt! Als we een andere machine aankopen 
kijken we ook of deze eventueel elektrisch of in 
hybride kan worden toegepast. We gaan op onze 
eigen manier met de tijd mee.’

GREENKEEPER OF THE YEAR

‘Sommige baancommissie-

leden volgen een cursus bij 

IPC Groene Ruimte en 

denken dan een 

hoofdgreenkeeper te 

kunnen overrulen’
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‘Het is echt van deze tijd om serieus naar de kwa-
liteit van de grasmat te kijken,’ legt Sjaak Groen, 
docent Expert Natuurgras, uit. ‘In het geval van 
sportvelden niet om te controleren op vitaliteit 
voor voederopbrengst, maar op vitaliteit voor 
herstelmogelijkheden in verband met bespeling. 
Over het algemeen kijken fieldmanagers wel in 
de bodem, maar vaak weten zij vervolgens niet 
precies wat ze met de opgegraven informatie 
moeten doen. Ook worden er nog veel gewasbe-
schermingsmiddelen gebruikt, terwijl voorkomen 
-door goed onderzoek en nadenken over maat-
regelen- beter is dan genezen. Met de opleiding 
Expert Natuurgras biedt HAS Kennistransfer en 
Bedrijfsopleidingen een inhoudelijke verdieping 
voor de ‘ervaren’ beheerder sportvelden en hoofd-
greenkeeper, die zich wil ontwikkelen tot Expert in 
zijn vakgebied.’

Onderzoeksresultaten uit lab interpreteren
De verdieping komt bijvoorbeeld in de vorm van 
grasfysiologie. Sjaak Groen: ‘Kennis daarvan is 

nodig om daarna te leren hoe je onderzoek moet 
doen. In de opleiding doet de cursist daadwerke-
lijk onderzoek om de oorzaak van het probleem 
te achterhalen. Wanneer de oorzaak boven water 
komt, kan worden vastgesteld welke (onderhoud)
maatregelen getroffen moeten worden. De cursist 
leert ook hoe hij of zij laboratoriumonderzoeks-
resultaten moet interpreteren. Door verdiepend 
onderzoek kunnen ze in hun werk vaker het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voorko-
men. We vragen ons in de opleiding af: wat vraagt 
de grasmat en zijn groeiomgeving, zodat we met 
cultuurtechnische bewerkingen toe kunnen voor 
het versterken van de concurrentiepositie van de 
grasplant en zodat we het medicijnkastje dicht 
kunnen laten?’

Als echte adviseur aan de slag
De opleiding kent elf dagen met elk een eigen 
hoofdthema. Daarnaast werkt de cursist aan een 
individuele opdracht, begeleid door een persoon-
lijke coach. Sjaak Groen vertelt: ‘De opleiding 

Expert Natuurgras is uniek en krachtig omdat de 
cursisten de problematiek vanuit hun eigen werk-
situatie meenemen en een collega-student, die de 
situatie, omgeving en historie niet kent, de proble-
matiek moet gaan oplossen. De cursisten gaan als 
een echte adviseur aan de slag door het doen van 
desk research en door te communiceren met de 
vereniging.’

De opleiding is ontwikkeld in samenwerking 
met het werkveld en wordt erkend door de 
Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek 
(BSNC), NGA, NGF en NVG.’ 

Opleiding Expert Natuurgras 
start weer in november
Het gras hoeft niet altijd groener te zijn bij de buren…maar voor een mooie groene grasmat heb je wél vakkennis nodig. Voor een goede aanleg en 

effectief onderhoud van sportvelden/golfbanen is fundamentele kennis over grond, water en gras noodzakelijk. HAS Kennistransfer en Bedrijfs-

opleidingen biedt daarom de opleiding Expert Natuurgras aan. Tijdens deze opleiding leer je als cursist hoe je kwaliteit kunt monitoren, zodat je bij 

problemen de juiste maatregelen treft.

Geschreven onder de verantwoordelijkheid van 
de HAS.
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ADVERTORIAL

MET LOF GESLAAGD
Oud-cursist Gerard Verweijen, 
gemeente Zevenaar: 

‘Ik ben met lof geslaagd! Het was een pittige oplei-
ding, er zakten zes van de achttien cursisten. Ik heb 
tien uur per week gestudeerd op het theoretische 
gedeelte. We moesten bijvoorbeeld aan de hand 
van het laboratoriumrapport berekenen wat we 
aan compost bij moesten geven of berekenen 
wat het grasafval aan stikstof gaf. Toen ik een 7,3 
haalde voor mijn eerste examen, was ik super-
trots. Het tweede blok was een praktijkgedeelte. 
Ik ben een praktijkman, maar ook hier  werd ik 
regelmatig met mijn neus op de feiten gedrukt. 
Buiten worden beslissingen vaak genomen op de 
automatische piloot. Nu denk ik dieper na over 
zaken. Als het gras geel is, ga ik niet meer direct 
beluchten of bemesten. Ik ben veel gerichter bezig. 
De opleiding mag van mij best een jaar duren. Ik 
snap dat het hbo-niveau vereist dat je flink aan de 
bak gaat, maar in een jaar tijd zou je minder snel 
door de materie heen hoeven gaan en materiaal 
diepgaander kunnen bespreken. Toch anders dan 
zelfstudie thuis.’

ALTIJD AL INTErESSE IN DE GrASPLANT
Oud-cursist Johan Aalderink, Adviseur 
openbaar groen, sportvelden en golfbanen - 
Vos Capelle BV:

‘Ik heb altijd al interesse gehad in de grasplant, 
maar na deze opleiding is dat alleen nog maar 
meer geworden. Boeiende materie! Deze opleiding 
is dan ook echt een verdieping die ik mijn collega's 
kan aanbevelen.’

GEEN SYMPTOOMBESTrIJDING
Oud-cursist Erik van Wijhe, Projectleider Greenkeeping/Hoofdgreenkeeper – 
Vos ruinerwold BV:

‘Daar waar er nog wel eens vol enthousiasme een probleem aangepakt wordt, wordt er onbedoeld nogal eens aan symp-
toombestrijding gedaan. Ofwel een aspirientje in de ochtend, na een avondje doorzakken... Je leert tijdens de opleiding 
Expert Natuurgras problemen bij de bron op te sporen en vervolgens planmatig aan te pakken. De verdieping komt in de 
opleiding nadrukkelijk aan bod en vormt daarmee de basis. 

EEN PITTIGE OPLEIDING
Oud-cursist Evert Bussink van Hacron Groen:

‘Het is inderdaad een pittige opleiding. De advies-
rapporten die je leert opstellen, zijn andere koek 
dan een doorsnee verkooppraatje. Het is een 
rapport op hoog niveau. Mijn eindwerkstuk – een 
rapport voor een Nijmeegse voetbalvereniging– is 
een boekwerkje van  veertig pagina’s geworden. 
Wij hebben tweehonderd velden in onderhoud. 
We moeten onze directie altijd overtuigen van 
de noodzaak van nieuwe machines. Ik heb de 
gemeente Aalten in mijn werkpakket zitten. De 
gemeente gebruikt mijn kennis richting de vereni-
gingen. Wanneer een club aan de bel trekt bij de 
gemeente, schuiven ze mij naar voren als Expert 
Natuurgras. Door mijn titel zien de clubs een auto-
riteit in mij en nemen aan wat ik zeg. Het diploma 
legt dus gewicht in de schaal en kan ik op hoog 
niveau een verhaal onderbouwen. De informatie 
die ik afgeef, gaat toch van de vereniging naar de 
gemeente en de wethouder.

CurSISTEN AAN HET WOOrD…
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Dagje op de hei
Prograss organiseerde eind september een Praktijkdag Heidebeheer voor greenkeepers en baancommissarissen, die plaatsvond op de Strabrechtse 

heide en Golfbaan De Swinkelsche. Er werden inleidingen verzorgd door onder andere Jap Smits, boswachter in dienst van Staatsbosbeheer; een man 

met heel veel ervaring op het gebied van heidebeheer met oog voor de flora en fauna van de vochtige en droge zandgronden en met name van heide-

cultuurgronden en beekdalen. Smis vertelde een geïnteresseerd publiek alles over de theorie van heidebeheer en nam deze mee naar de Strabrechtse 

heide. De firma’s Van Stipdonk en Liebregts vertelden over aanleg van nieuwe heidegebieden op golfbanen en deelden hun ervaring op dit gebied. 

Baanmanager en voormalig baancommissaris Ellen Kroes van de DG De Gelpenberg nam de aanwezigen mee in haar ervaring met de ontwikkeling en 

beheer van heide met behulp van schapen. Op golfbaan De Swinkelsche werden tenslotte theorie en praktijk samen gebracht en vertelden de gebroe-

ders Swinkels hun verhaal over de realisatie van deze jonge baan waar nu al veel heide aanwezig is.

Tekst en foto's: Ellen Kroes
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Er wordt de laatste tijd in onze golfpolder veel gesproken over gewasbescher-
ming en dan in relatie tot de Green Deal. En langzamerhand begin ik daar uit-
slag van te krijgen. Dat kan aan de gewasbescherming liggen, maar evengoed 
aan dat vage begrip Green Deal. Die Green Deal zou volgens mij al ergens in 
2014 geïntroduceerd worden en is feitelijk niets anders dan een soort tomtom 
naar een groenere en duurzamere golf- en sportwereld. Niet iets waar je tegen 
kunt zijn. Niemand zal verkondigen of durven te verkondigen dat we meer 
moeten gaan spuiten. Daar zijn gewasbeschermingsmiddelen overigens ook 
veel te duur voor. 

Inmiddels wordt er al een dikke twee jaar gedisseld, gepolderd en geruzied 
over de Green Deal en lijkt me de geest wel uit de fles. De Green Deal is allang 
geen navigatie meer naar een duurzamere toekomst, maar een instrument dat 
soms als enig doel lijkt te hebben gewone hardwerkende greenkeepers een 
schuldgevoel te bezorgen. Het gaat niet meer om een groenere en 
duurzamere toekomst, maar om het doordrukken van een vage agenda van 
brancheorganisaties. Niet het einddoel staat voorop, maar het feit dat we met 
zijn allen bezig zijn met branchepolitiek, die ver boven de reikwijdte gaat van 
de gewone greenkeeper of wie dan ook in de sector. 

Want wat is de bijkomende boodschap die altijd op de achtergrond lijkt mee 
te spelen? ‘Een goede greenkeeper doet dat toch zonder chemie?’ Onzin, 
natuurlijk. Een goede greenkeeper zal die middelen gebruiken, chemisch en 
cultuurtechnisch, die voor het minste geld het beste resultaat laten zien. Het 
is leuk om roomser dan de paus te willen zijn, maar anno 2015 is nog steeds 
95 procent van de groente die op uw en mijn bord ligt traditionele gekweekt, 
waarbij waarschijnlijk ergens in de keten chemie wordt toegepast.

Ik zou weleens willen weten: hoe groot is het probleem? Wat is de negatieve 
impact van de gewasbeschermingsmiddelen die greenkeepers gebruiken 
op het milieu? Echt, dat is nul, en waarschijnlijk nog minder dan nul. Ik vroeg 
pas geleden aan een gewone, gemiddelde greenkeeper wat hij op zijn baan 
gebruikte. Zes liter, was zijn antwoord. Want dat was de hoeveelheid die hij 
mocht gebruiken. Wat mij interesseert is de impact van die zes liter, verdeeld 
over een totaal areaal van zestig of zeventig are. Wat is dan de impact op het 
grondwater, de lucht en de flora en fauna? Dat is een interessant cijfer. Neem 
daar dan meteen de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen in mee die 
over de grond van de aangrenzende aardappelboer wordt gespoten en op de 
golfbaan wordt afgebroken. 

Kijk, dat zijn interessante cijfers. Stuur al die vergaderbobo’s nu eens met een 
grondboor en een monsterfles langs de Nederlandse banen en laten we dan 
verder praten. En in de tussentijd: gewoon genieten van je vak, plezier maken 
en jezelf geen schuldgevoel laten aanpraten. Het gaat allemaal vanzelf weer 
voorbij. Zelfs die Green Deal. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofredacteur

Green Deal zou volgens mij al ergens in 2014 geïntroduceerd 

worden en is feitelijk niets anders dan een soort tomtom 

naar een groenere en duurzamere golf- en sportwereld

Schuldig 
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De Reelmaster® 5010-H fairwaymaaier 

gebruikt PowerMatch™-technologie om 

meer dan 29,8 kW (40 pk) te leveren als u 

het wilt. De hybride aandrijving bespaart 

ook minstens 20% brandstof. Voeg daar 

aanzienlijke besparingen op arbeidsuren 

en onderhoud, én een verbazingwekkende 

maaikwaliteit aan toe, en u begrijpt 

waarom de nieuwe Reelmaster 5010-H 

fairwaymaaier een baanbrekende keuze 

kan zijn voor u, uw budget en uw 

golfspelers.

Volg de leider

 @ToroGolf

www.jeanheybroek.com

* Gemiddelde besparing in vergelijking met conventionele fairway maaiers


