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22
‘We hoeven lang niet 
overal te beregenen, 
maaien, bewerken of 
bemesten’ 

Hoofdgreenkeeper Jeroen Vingerhoets van golfbaan Prise d’Eau was ook in 2015 

genomineerd voor de titel Greenkeeper of the Year. De concurrentie onder de 

genomineerden was dat jaar bijzonder hoog en Engelsman Kristian Summerfield 

van De Scherpenbergh won. Het jaar daarna nam de eveneens in 2015 genomi-

neerde William Boogaarts de prijs in ontvangst. Dit geeft al aan hoe sterk deze 

poule was. Het feit dat de jury wederom zeer onder de indruk is van Vingerhoets 

en zijn ontwikkeling, belooft wat voor de strijd om de eindzege dit jaar!
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25 jaar NGA: 25 artikelen die je 
gelezen moet hebben

De NGA bestaat op 20 november 2016 exact 

vijfentwintig jaar. Een lange tijd, maar vooral 

ook een periode waarin heel veel bereikt is  

voor de golfsector en het vak van 

greenkeeping. 

Natuur, cultuur en duurzaamheid 
vormen hier nu drie handen op 
één buik

Na een jaar van actief inventariseren, evalueren en 

ontwikkelen ontving golfbaan Het Rijk van Nijmegen 

op 16 juni het felbegeerde GEO-certificaat. ‘Voorheen 

was de golfbaan vooral bezig met de gasten, om 

voor hen de baan zo goed mogelijk te presenteren. 

Duurzaamheid kwam toen nog wat minder ter sprake’, 

zegt hoofd greenkeeping Gerhard Teunissen. ‘Nu 

willen we op dit vlak echter een voorbeeldfunctie 

vervullen.’

25 artikelen 
die je gelezen 
moet hebben

25 jaar NGA:
Onderhoudsadvisering  

op golfbanen 

Heerlijk Helder  
Hilversumsche 

Betere banen door 
beter management? 

Hoe het was & 
Hoe het wordt Goeroe van gras 

De NGA op weg 
naar 2000 Greenkeepers gezocht

Een kijkje bij de Neder-
landse greenkeepers  Fungiciden: 

Medicijnkastje 
of  hellend vlak?

Recht op CAO al sinds 1997 
onomstreden? Hole in one voor 

de werkgevers Slapeloze nachten van 
de CAO!

15 Jaar Greenkeeper, 
het begin!

Tijd voor brede 
vereniging van 

golfbaanpersoneel

Wat te doen met 
0,4 miljoen?

Halen we de honderd?
Bang voor 

greenkeepers

Het gras is altijd 
groener…Greenkeepers zijn 

meer dan 
veredelde tuinmannen

Het veld ruimen!
Lid worden van de NGA 

moet weer leuk 
worden!

Haalt de baancommissaris 
2020?

‘s Zomers buffelen maar in 
oktober de zak krijgen

Eén dag excelleren, of… 
het hele jaar presteren?
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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 voor-
behouden. Deze berusten bij Greenkeeper c.q. de betref-
fende auteur. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd en/
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of ingezonden brieven en/of makers van beeldmateriaal 
worden geacht daarvan op de hoogte te zijn en daarmee 
in te stemmen e.e.a. overeenkomstig de publicatie- en/of 
inkoopvoorwaarden. Deze zijn bij de redactie ter inzage of 
op te vragen.
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Met de Green Deal in het vizier is er nu 
al wat moois gaande op Golfclub 
Zeewolde

In april is een Phytobac geplaatst op Golfclub Zeewolde 

en hiermee is deze golfbaan de eerste in Nederland. 

Christian Nueboer, met zijn 24 jaar de jongste hoofd-

greenkeeper van ons land, vindt het een stap in de 

goede richting van de Green Deal. ‘We lopen in Europa 

nu eenmaal voorop als het gaat om het reduceren van 

emissies. En waarom zouden wij als sector niet kunnen 

aantonen dat ook wij ons hier heel goed bewust van 

zijn?’

Vak van greenkeeper beter verkopen

Op 20 november 1991 werd de eerste bijeenkomst van de NGA georganiseerd. Bij 

die gelegenheid werd Ties Straatman op het schild gehesen als de eerste voorzitter. 

Vijfentwintig jaar minus twee maanden later kwamen alle voorzitters die de NGA 

ooit heeft gehad bij elkaar, inclusief het huidige bestuur van de vereniging. Het 

gespreksonderwerp: het verleden, maar vooral de toekomst van de Nederlandse 

Greenkeepers Associatie. 



5 - 20168

connecting
green professionals

Compagnieweg 5a

3771 NH Barneveld

T: 0342-550 200

www.prograss.nl 

Habraken 1201

5507 TB Veldhoven

T: 040-253 25 39

smitsveldhoven.nl

Postbus 1041

6870 DA Renkum

T: 0317-72 70 00

deenkgroenengolf.nl 

LEADING WATER SOLUTIONS

Industrieweg 23 

4762 AE Zevenbergen

T: 0168-336 030

www.ahademan.com

Cannenburgerweg 65

1244 RH ’s Graveland
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Maredo BV voegt de 
MT210 Flex Vibe Spiker 
toe
Al ruim twee jaar heeft Maredo de MT200 Flex 
Verticutter in zijn programma, die geschikt is voor 
gebruik achter een compacttractor. Nu is daar de 
MT210 Flex Vibe Spiker aan toegevoegd. Deze 
MT210 Spiker is niet vergelijkbaar met andere 
spike-beluchters in de markt. Maredo past in de 

heads van de MT210 het Vibe Spike-systeem toe. 
Dit systeem wordt al vele jaren gebruikt in de 
greenmaaier-aanbouw-heads, de zogenaamde 
GT-serie machines. Dankzij dit systeem vibreren  
de spike-secties zodra de aandrijving wordt  
ingeschakeld. Hierdoor hoeft er weinig gewicht 
op de machine gelegd te worden om de spikes de 
grond in te drukken. De MT210 kan beluchten tot 
een diepte van maximaal 6,5 cm. De rijsnelheid ligt 
tussen de 6-10 km/u. De Maredo MT210 is ideaal 
voor een snelle beluchting van greens, tees,  
fairways en sportvelden. 

Ladies Only Day 2016
De Ladies Only Day werd dit jaar gespeeld op Hooge Graven Golf & Countryclub. Onder goede  
weersomstandigheden speelden de dames op deze bosbaan. De dames werden ingedeeld en  
ondertussen werd er gezellig bijgekletst en goed gespeeld door alle dames. Organisator Jolanda Vonder 
reikte voor één jaar prijzen uit aan alle dames; de prijzen die ter beschikking waren gesteld, zijn netjes 
verdeeld onder de dames die bleven eten. Jolanda Vonder benadrukte dat deze dag speciaal voor de 
vrouwelijke greenkeepers blijft en dat de presentjes die dit jaar door sponsors werden aangeboden 
in zeer goede aarde vielen. De dames willen Dick Cluistra van Rangeking, Albert Timmerman van Vos 
Ruinerwold Golf, Janna Moorman van het restaurant, de voorzitter van de club, Gerard Nunnikhoven,  
en de NGA hartelijk bedanken voor alle donaties. Voor de tiende editie zijn er volop ideeën over het  
vieren van deze mijlpaal. Mochten er nog sponsoren zijn die graag hun steentje hieraan willen bijdragen, 
dan kunnen zij contact opnemen met Jolanda Vonder via jolanda_vonder@hotmail.com.



Nieuw distributie-
beleid Etesia in 
Nederland
Etesia krijgt in Nederland een nieuw distributie-
beleid. Per 1 oktober gaat Etesia weer zelfstandig 
en rechtstreeks de Nederlandse markt bewerken. 
Etesia is van mening dat er met korte directe 
lijnen een bloeiend dealernetwerk opgebouwd 
dan wel uitgebouwd kan worden. Om dit nieuwe 
distributiebeleid te gaan uitvoeren, heeft Etesia 
Marcel Zoontjens aangesteld. Hij zal de bestaande 
en nieuwe dealers bijstaan en adviseren. Het 
bedrijf hoopt met deze stap de juiste weg te zijn 
ingeslagen om Etesia voor nu en in de toekomst 
als merk en als bedrijf meer body te geven op de 
Nederlandse markt.

Nieuwe baan in 
Helmond
Zondag 2 oktober werd in Helmond de nieuwe 
stadsgolfbaan Overbrug geopend. De baan is 
aangelegd door de Enk Groen & Golf BV. De 9 
holesgolfbaan is aangelegd op het oude terrein 
van hockeyclub HMHC. Een 18 holesbaan was 
niet mogelijk, vanwege de beperkte oppervlakte 
van het gebied. Ook de huidige uitbreiding werd 
pas mogelijk toen in 2015 extra grond opgekocht 
werd. De gehele baan is 400 meter langer gewor-
den. De golfbaan werd gereconstrueerd naar een 
ontwerp van architect Franck Pont en is aangelegd 
door de Enk Groen & Golf BV. De werkzaamheden 
voor stadsgolfbaan Overbrug begonnen in het 

najaar van 2015, toen vier nieuwe greens aange-
legd werden. Ook werden toen diverse grondwer-
ken uitgevoerd en werd het gras gezaaid. In mei 
2016 ging de tweede fase van start. De bestaande 
baan werd compleet gereconstrueerd, inclusief 
de uitgraving voor de eiland-hole. Extra uitdaging 
hierbij was dat de baan ondanks de drukke werk-
zaamheden de gehele periode bespeelbaar diende 
te blijven.

Reymerswael met 
HGM de toekomst in
Golfcentrum Reymerswael en de HGM hebben 
een vijfjarig onderhoudscontract getekend 
ter overname van het all-in onderhoud van de 
golfbaan in Rilland. De samenwerking gaat van 
start per 1 november 2016. Volgens Golfcentrum 
Reymerswael heeft de Hollandsche Greenkeeping 

Maatschappij (HGM) qua kwaliteit en prijs het 
beste pakket voor het onderhoud van de baan. 
HGM heeft een specialist in dienst, waarmee het 
bedrijf voorbereid is op veranderingen op het 
gebied van toegestane bestrijdingsmiddelen in de 
nabije toekomst. Hierdoor staat HGM vooraan bij 
het herkennen en aanpakken van schimmels,  
aaltjesaantasting, voedingstekorten, het bepalen 
van watergiften en het opstellen van bemestings- 
en gewasbeschermingsplannen.
Reymerswael werd geopend in 1986 en viert 
dit jaar zijn 30-jarig jubileum. Golfcentrum 
Reymerswael ligt in dezelfde regio als Golfbaan 
De Zeeuwsche, die ook bij HGM in onderhoud is, 
zodat indien nodig snel extra mensen of  
machines ingezet kunnen worden. Reymerswael is 

een 18-holes seaside course met weidse uitzichten 
over het Schelde-Rijnkanaal, de Westerschelde en 
de Brabantse Wal. De baan kenmerkt zich door de 
lage begroeiing op een geonduleerd terrein, met 
hier en daar een duintop.

DSV vernieuwt  
eigen gazon
Top Sport & Groen uit Overloon is bezig met de 
werkzaamheden om het oude gazon van DSV 
Zaden in Ven-Zelderheide te vervangen.
Het oude gazon wordt verpulverfreesd,  
vervolgens gespit en uiteindelijk bemest en 
gezaaid. Steven Wiersema van DSV Zaden: 'Voor 
het gazon gebruiken wij Eurograss Solario. Dit 
is een uitgebalanceerd grasmengsel, speciaal 
geschikt voor gazons en parken. Het mengsel 
maakt snel een gesloten zode, maar zorgt daarna 
voor minder maaiwerk en een strak groen  
resultaat. Op onze golfgreen zaaien we straks 100% 
roodzwenk vanwege het duurzame aspect.'

NIEUWS

www.olmix.com/plant-care

Melstar S
Geeft snelle groenkleuring
Afharden in stressvolle situaties
100% oplosbaar in koud water

www.olmix.com/plant-care

MelgreenCu

Gezond en weerbaar gras
Laagste koperdosering
Stimuleert lignifi catie

www.olmix.com/plant-care

Dè perfecte tankmix voor uw 
najaarsonderhoud!

Melstar S & MelgreenCu



We love making water work

www.aquaco.nl

Aquaco B.V. is de one stop shop in watertechniek
Ontwerp •  Engineering • Realisatie • Service en onderhoud

  Maai-laadwagens   Veegmachines   Verticuteermachines

HIGH-TECH MACHINES VOOR GROENONDERHOUD

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

www.maredo-bv.com     sales@maredo-bv.com /maredobv @maredoBV 

Maredo BV 
Innovators in Turf Maintenance 

Maredo feliciteert de NGA met haar 25 jarig jubileum! 

MT210 Flex Vibe Spiker 

Toplaag beluchten tot 6,5 cm met een haalbare 
rijsnelheid van 6—10 km/u. De vibrerende spike 
secties zorgen voor een perfect gatenpatroon. 

MT200 Flex Verticutter 

Verticuteren met optimale bodemvolgendheid. 
Tegen de rijrichting in-draaiende messen zorgen 
voor een perfecte snede. 

Maredo MT Flex serie machines 
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Inzaaien Cromvoirtse 
Golfbaan begonnen
Vorige maand is men op de Cromvoirtse Golfbaan 
begonnen met het inzaaien van gras. De 
Cromvoirtse Golfbaan zal voor 100% gebruik gaan 
maken van Barenbrug-gras. De golfbaan krijgt 18 
holes, waarvoor alle vergunningen al zijn verleend. 
'De Cromvoirtse Golfbaan wordt een inlandse links-
course. Hoewel de baan ver van de kust ligt, heeft 
de Cromvoirtse toch alle kenmerken van een links-
baan. Dat komt door de ligging: bij de Drunense 
duinen', vertelt Jan van den Boom van Barenbrug. 
Wanneer de baan af zal zijn, weet Van den Boom 
nog niet. 'Na de inzaai moet er nog veel gebeuren. 
De rest van de aanleg zal in 2017 gebeuren. In 
2018 zou dan de opening kunnen plaatsvinden, 
maar het is nog te vroeg om dat nu al met zeker-
heid te zeggen.' De ambitie is om uiteindelijk tot 
de beste golfbanen van Nederland te gaan beho-
ren, zo valt te lezen op de website.

Golf Puyenbroeck 
kiest voor 
AHA de Man
AHA de Man kwam als beste aanbieder uit de bus 
in het kader van een offertevraag georganiseerd 
door de provincie Oost-Vlaanderen. Het betreft een 
allereerste samenwerking tussen beide partijen, 
het contract gaat in 2017 en loopt tot 2021. "Wij 
zijn dan ook zeer tevreden met deze opdracht, dit 
bevestigt onze ambities in België waar wij onder-
tussen al zeer lang actief zijn", aldus AHA de Man. 
Golf Puyenbroeck ligt in het Provinciaal domein 
Puyenbroeck te Wachtebeke, tussen Zelzate en 
Gent. In dit ecologisch waardevolle domein biedt 
de provincie Oost-Vlaanderen een negen holes 
baan aan met brede fairways, er is tevens een 
ruime oefeninfrastructuur. Naast deze 9 holes baan 
beschikt de club over drie oefenholes, een over-

dekte en verlichte driving range, een oefenbunker 
en een grote putting green. Golf Puyenbroeck is 
de eerste publieke golf in Vlaanderen: een open 
golfschool om de drempel voor de golfsport te 
verlagen.

NGF-wedstrijden op 
Geo-gecertificeerde 
banen
Tijdens het KLM Open kreeg golfbaan The Dutch 
als 63e baan van Nederland het Geo-certificaat 
uitgereikt. Internationaal gezien is een aantal van 
65 Geo-certificaten op iets meer dan 200 banen 
een enorm succes, maar de NGF geeft aan nog 
lang niet tevreden te zijn. Bij de uitreiking aan The 
Dutch was onder anderen NGF-bestuurslid Marieke 
van Rhijn aanwezig. Het leek bijna een toevallige 
opmerking van Van Rhijn, toen zij er bij de uitrei-
king op zinspeelde dat op termijn alleen nog Geo-
gecertificeerde banen in aanmerking komen om 
nationale NGF-wedstrijden te organiseren.
Het Geo-certificaat zal dus steeds meer als crite-
rium gebruikt worden bij de keuze van een locatie 
voor nationale NGF-wedstrijden. Navraag bij Van 
Rhijn leert dat dit inderdaad gaat gebeuren. Ze 
benadrukt wel dat het niet om de NGF-competitie 
gaat, maar om de nationale NGF-wedstrijden.
'Het aantal Geo-gecertificeerde banen neemt 
gestaag toe. We hebben op dit moment 65 gecer-
tificeerde banen en 33 on course', verklaart Van 
Rhijn. Het lijkt er dus op dat de NGF met deze toe-
komstige maatregel clubs nóg meer wil stimuleren 
om hun banen duurzaam te beheren. De waarde 
van het Geo-certificaat zou daarmee een nieuwe 
impuls krijgen.
Volgens Van Rhijn zullen NGF-leden in de nabije 
toekomst concreter geïnformeerd worden over de 
situatie.

 
 

NIEUWS

Royal Reesink 
behaalt certificaat 
voor EMS
Royal Reesink heeft onlangs de ISO-50001 
certificering voor Energie Management 
systeem behaald. Daarmee is Royal Reesink 
het eerste handelsbedrijf in Nederland dat 
aan deze relatief nieuwe ISO-norm voldoet. 
ISO-50001 is een internationale norm voor 
Energie Management Systemen die richtlijnen 
biedt om de energieprestaties van organi-
saties te verbeteren. Royal Reesink heeft op 
dit moment 33 Europese vestigingen die 
met dit energie kwaliteitssysteem werken. 
Jean Heybroek BV maakt deel uit van de 
Royal Reesink groep. Royal Reesink beseft 
dat invulling gegeven moet worden aan de 
milieu- en energiebesparende doelstellingen 
die nationaal en internationaal gesteld zijn. 
Daarom is in 2015 gestart met het opzetten 
van het Energie Management Systeem bin-
nen het bedrijf volgens de ISO-50001 normen 
en ISO-14064-1. Dit om inzicht te krijgen wat 
de werkmaatschappijen van Royal Reesink 
gezamenlijk aan energie verbruiken en wat de 
CO2-uitstoot van die activiteiten is.
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Super geek en GOTY-genomineerde Andrew Knott leert nog elke dag  
bij door liefde voor praktijkwetenschap

‘Britten moeten niet denken dat 
ze de wijsheid in pacht hebben, 
puur en alleen omdat ons land 
zo veel golfbanen telt’

Greenkeeper of the Year-genomineerde Andrew 

Knott, die namens De Enk Groen en Golf op De 

Turfvaert werkt als hoofdgreenkeeper, is een 

zeer intelligente, maar tegelijkertijd slagvaardi-

ge greenkeeper die zijn werkleven wijdt aan het 

efficiënter maken van het vak. Dat doet hij door 

het bedrijven van praktijkwetenschap, de hele 

dag door. Zelfs na werktijd wil hij zijn opgedane 

kennis zo veel mogelijk delen. De resultaten 

verdwijnen niet in een bureaulade, maar hij 

gebruikt ze om het onderhoud op De Turfvaert 

mee aan te scherpen.

Auteur: Santi Raats
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7 min. leestijd

Andrew Knott (33) is praktijkwetenschapper in hart 
en nieren en volgde een opleiding turfgrass  
science aan de universiteit van Preston 
(Myerscough College). Gedurende zijn hele 
opleiding was hij werkzaam als greenkeeper op 
banen in verschillende landen. In 2006 werkte 
Knott in Zweden als zomerkracht op golfbaan 
Vallentuna. Terug in Engeland kon hij twee jaar als 
fulltimer aan de slag bij Alvaston Hall, een kleine 
9 holesbaan. Vervolgens werkte hij twee jaar op 
de 45 holesbaan Portal Premier en een jaar bij 
de 52 holesbaan The Belfry. In 2010 kreeg hij een 
baan aangeboden door De Enk en belandde hij 
in Nederland op De Turfvaert; eerst alleen in de 
zomermaanden, daarna ook in de winter en  
vervolgens in vast dienstverband. 

Cultuurverschil
Knott is inmiddels zes jaar werkzaam voor De Enk 
op De Turfvaert; dat is lang in vergelijking met zijn 
andere dienstbetrekkingen. Nederlandse green-
keepers zullen wellicht paf staan bij het zien van 
zijn job hop-cv, maar dat betreft een cultuur- 
verschil. ‘In Engeland is het normaal om geregeld 
van baan te wisselen, zodat je een zo allround 
mogelijke greenkeeper wordt. Anders loop je het 
risico dat je alleen weet wat goed is voor je eigen 
baan, maar dat je moeilijk uit andere vaatjes weet 
te tappen.’ Het valt Knott dan ook op hoeveel 
Nederlandse greenkeepers hun leven lang op 
dezelfde baan blijven werken. ‘Maar onze culturen 
kunnen van elkaar leren’, zegt Knott. ‘Engelsen  
kunnen van de Nederlandse greenkeeping leren 
dat robots prima toegepast kunnen worden.’ Het 
grote succes van de inzet van robotmaaiers bij  
De Enk ziet hij als een les voor Britse greenkeepers. 
‘Wij moeten niet denken dat we de wijsheid in 
pacht hebben, puur en alleen omdat ons land zo 
veel golfbanen telt.’

Ons kikkerlandje bevalt de jonge Knott uitstekend. 
Zijn ouders komen vanaf het begin geregeld 
over. Zijn moeder liep in het verleden zesmaal de 
Nijmeegse vierdaagse en zijn ouders houden van 
de Keukenhof en de natuurgebieden, zoals de 
Biesbosch. Nadat hij aanvankelijk op De Turfvaert 
woonde, heeft Knott zelf volledig zijn draai  
gevonden in de knusse Brabantse stad Breda, waar 
hij samenwoont met zijn Nederlandse vriendin. 

Super geek 
Omdat zijn privéleven in rustig vaarwater zit, kan 
Knott zich volledig storten op zijn werk. Zijn werk 
is overduidelijk zijn passie. Hij heeft een eigen 
website, waarop hij praktijkwetenschappelijke en 
technische foto’s, films en informatie deelt over zijn 
werkzaamheden op het gebied van precisie-green-
keeping. Knott legt uit wat dat inhoudt. Hij meet, 
bemonstert en monitort zijn baan constant.  
Deze gegevens gebruikt hij om het onderhoud bij 
te sturen. Ook op Instagram houdt hij een account 
bij, vol met informatie over zijn dagelijks werk, 
en hij deelt alles met de werkgroep Duurzaam 
Golfbaan Beheer van Flip Wirth. Zijn wekelijkse 
meetgegevens komen terecht in de DGB-database, 
die toegankelijk is voor alle DGB-golfbanen in 
Nederland. Hij is echt een super geek. 

Roodzwenk
De greens van Knott worden gedomineerd door 
roodzwenk, die hij met 12,5 gram per vierkante 
meter doorzaait. Het is zijn doel om tot 80 procent 
te komen; nu zit hij op 60 tot 70 procent. ‘Als je 
eenmaal een goede roodzwenkgreen hebt liggen, 
ben je verzekerd van goede drainage, een goede 
stimpsnelheid en weinig straatgras. Maar het is niet 
makkelijk om een dichte roodzwenkmat te krijgen. 
Ik heb het meeste onderhoud nu behoorlijk onder 
de knie en houd alles gezond, ook in de winter, 
maar blijf ook elke dag nog leren. Bijvoorbeeld 
op het gebied van beregening. Het probleem bij 
zwenkgrasmanagement is, dat je als greenkeeper 
eigenlijk de truc moet leren bij andere banen die 
al succesvol met zwenkgras zijn. Helaas zijn er 
bijzonder weinig van deze banen in Nederland. Op 
een baan in Denemarken heb ik wel veel kunnen 
opsteken. De hoofdgreenkeeper had prachtige 
“California greens”, waarbij hij de volledige controle 
over de grasgroei had, doordat hij elke dag maaide 
en nauwlettend in de gaten hield of hij niet te veel 
beregende. Hij werkte met de zeer precieze richt-
lijnen van de Scandinavische onderzoeksstichting 
voor gras, STERF. Ik gebruik deze richtlijnen nu ook, 
vooral op het gebied van beregening. Ik bewater 
telkens voor 60 tot 80 procent en laat het gras 
tijdens intervallen steeds opdrogen.’ De wortels op 

Knotts greens halen een prachtige diepte van 25 
centimeter. Elke week meet Knott het vochtgehalte 
in de wortelzone. ‘Ik houd het vochtgehalte van de 
wortelzone altijd tussen de 14 tot 19 procent.’ 

Robots
Knotts team bestaat naast hemzelf uit twee col-
lega’s, een uit Schotland en een uit Wales. Maar 
hij heeft nog twee teamleden – althans, hij praat 
erover alsof het volwaardige teamleden zijn: twee 
robots. De ene is een fairwayrobotmaaier; die 
neemt sinds twee jaar in zijn eentje het maaien van 
de fairways op zich. Hij maait negen holes per dag. 
Elke ochtend rijdt hij rondjes op de fairway, tot een 
uur of elf. De vroege vogels onder de leden zijn 
goed bekend met hem, al wil een enkele vroege 
greenfee-speler nog wel eens vreemd opkijken. De 
andere robot is een greenrobotmaaier. De robot 
zit in de Toro-greenmaaier ingebouwd en doet zijn 
werk in de vroege uren. Deze maaier heeft extra 
hydrauliek en het computerprogramma stuurt de 
wielen aan. ‘Het menselijk aspect blijft belangrijk’, 
aldus Knott. ‘Je moet in de buurt blijven om een 
oogje in het zeil te houden. Robots zijn voorspel-
baar, maar mensen niet. We willen niet dat er 
ongelukken gebeuren. Daarom blijven we in de 
buurt als de robot op de green rijdt en verrichten 
we dan alle andere dagelijkse onderhoudstaken. 
Een tweede robot zou handig zijn, omdat de robot 
zijn koers niet kan wijzigen. Dat zou handig zijn 
als er golfers op hole 1 verschijnen, terwijl hij nog 
bezig is op hole 6.’ 

Meten is weten
Knott werkt ook met de nieuwste snufjes op 
het gebied van meetapparatuur. Zo toont hij op 
Instagram zijn Sphero Turf Research-app, een bal-
letje met meetsensoren dat onder meer de stimp-
snelheid, gladheid en hardheid van de green meet. 
Het balletje start zijn metingen automatisch vanaf 
het moment dat het oppervlak wordt aangeraakt. 
‘Het is belangrijk om cijfers te vergaren, zodat je 
het onderhoud nauwkeurig kunt afstemmen. Het 
is niet altijd nodig om heel kort te maaien op de 
green. Ik maai 6 mm en gebruik de Tru Turf Roller 
na het beluchten. Dat is een geweldige uitvinding 
voor greenkeepers: per rolbeurt versnelt hij de 
green met een stimp! Ik rol drie tot vier keer per 
week. Na het beluchten gebeurt het rollen extra 
krachtig, om de ongelijkheid en schade weg te 
werken. Ook topdress ik om de weerstand te ver-
lagen. We topdressen vaker dan de gemiddelde 
baan, namelijk elke week. Daarnaast zorg ik voor 
optimale drainage.’

‘Wij moeten niet denken dat 

we de wijsheid in pacht 

hebben, puur en alleen 

omdat ons land zo veel 

golfbanen telt'

www.greenkeeperoftheyear.nl



Bezoek Belrobotics op de Nationale Voetbal Vakbeurs

Test de Bigmow 6 weken 
voor 600 € op uw eigen veld

30/11/2016 
Gorinchem

en vul het formulier in met 

promocode: test6weken

Surf naar  
www.belrobotics.com/voetbal 

Rijsbergen - de vroege zaterdagochtend

05:23 uur_ 

de eerste zonnestralen_ feloranje horizon_  

fris groene grasmat_ een biljartlaken. Straks:  

fanatieke golfers_ nog één uur te gaan. 
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gewerkt?_ de nachtploeg? Nee, DynaMow_ 
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super strakke lijnen_ geen schade van draai-

en en keren.
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de vroege ochtend_ uitgeslapen golffanaten_   
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alles is mogelijk. De natuur prikkelt_ geur en 

kleur_ de belofte van een perfecte golfdag. 
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stonden in 2013 aan de wieg van het  

DynaMow-systeem.
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info@deenkgroenen golf.nl
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Knott spuit niet tegen ziektes en plagen. ‘Dat is het 
Turfvaert-beleid sinds zes jaar. Wij tolereren wel-
licht wat meer op dit gebied, maar hebben feitelijk 
nergens last van. Ik houd op de hele baan de situa-
tie stabiel met mijn precies uitgemeten onderhoud 
van hoge drainage en lage bemesting.’ Knott spuit 
in noodgevallen. Sinds dit jaar beschikt hij in de 
zomer over meer manschappen en plukt hij hand-
matig onkruid uit de greens. Hij loopt dan rond 
met flessen gevuld met een mengsel van zand en 
graszaad, om de ontstane gaten mee te vullen. 
Binnen elf dagen staat er dan weer nieuw gras. 

Beluchten
Voor zijn afstudeerscriptie deed Knott onderzoek 
naar beluchting. Dat onderzoek toonde onder 
meer aan dat het gebruik van holle pennen met 
een diameter groter dan 12 mm nuttiger kan zijn 
dan de inzet van kleinere holle pennen met een 
diameter van 6,5 mm. Knott: ‘Dat vond ik een inte-
ressant onderwerp, ja. Omdat in alle greenkeeping-
boeken wel staat dat je moet beluchten, maar niet 
precies hoe vaak, met welke pennen, wat de effec-
ten zijn en hoe lang die aanhouden, zodat je het 
onderhoud beter kunt plannen, rekening houdend 
met de spelers. Ik heb acht weken lang een proef 
uitgevoerd waarbij ik de effecten van verschillende 
pencombinaties op een Toro 648 ProCore met 
elkaar vergeleek, met betrekking tot de waterdoor-
latendheid van een wortelzone op basis van zand. 
Ook deed ik observaties betreffende het aantal 
hersteldagen, het aantal onderhoudsuren en de 
mate van verzadiging tijdens de watergeleiding.’ 
Knott vervolgt: ‘Veel greenkeepers zijn bang om 

te beluchten, omdat ze geen klachten van spelers 
willen krijgen. Ik belucht wel degelijk zo vaak 
mogelijk, maar bedenk van tevoren goed hoe ik dit 
aanpak. Het is alle hens aan dek als ik ga beluch-
ten: het hele team is dan op de green. Wanneer 
de machine bezig is, kan een ander met de roller 
bezig gaan. Alles moet gebeuren in een zo kort 
mogelijk tijdsbestek. Door een volgsysteem weet 
ik wanneer het rustiger is op de baan, dus wanneer 
er een pauze is. Ik heb aan twee uur genoeg om 
de klus te klaren. Eenmaal per jaar beluchten we 
met holle pennen van 12 mm doorsnede met een 
impact van 13 procent van de green.’

Machineonderhoud
De Enk heeft verschillende eigen werkplaatsen. Dat 
weerhoudt Knott er niet van om zijn passie voor 
machineonderhoud over te brengen op nieuwe 
krachten. ‘Nieuwe teamleden leren om een bel-
letje te plegen als er iets mis is met de machine. In 
Groot-Brittannië werkt dat anders: greenkeepers 
zijn voor reparaties op hun eigen kennis en kunde 
aangewezen. Er wordt nooit geld uitgegeven aan 
monteurs. Ik probeer deze kennis over te dragen 
op nieuwe mensen in het team. Het is belangrijk 
dat zij weten wat er loos is als ze een raar geluid 
horen aan de machine terwijl ze bezig zijn. Wij zijn 
geen grasmaaiers die alles groen maken en dan 
denken dat we het goed doen. We moeten zorgen 
dat we geen geld en manuren verspillen. Weten 
wat je aan het doen bent in het onderhoud en ken-
nis over het materieel waarmee je werkt, dat vormt 
de basis van dit werk. Die mag niet ontbreken.’

Contractwerk
Voor De Turfvaert heeft Knott verder geen specifie-
ke plannen, behalve dat hij streeft naar een rood-
zwenkbezetting van 80 procent. Op dit moment 
werkt Knott aan een website en een blog om zijn 
onderzoeksresultaten te delen. Als het gaat om het 
delen van kennis, is er in Nederland nog een flinke 
slag te maken in vergelijking met Engeland. 
‘In Groot-Brittannië wordt niet gewerkt met aan-
nemers op golfbanen. Er is dus ook minder concur-
rentie tussen greenkeepers. Zij verhuizen constant 
van baan naar baan en hebben een gezamenlijk 
belang: golfbanen in perfecte staat brengen en 
houden.’

De toekomst van greenkeeping
Knott gelooft dat er een groter verschil zal ont-
staan tussen topbanen, zoals degene die op tele-
visie komen, en normale, plaatselijke golfbanen. 
‘De kwaliteit van topbanen blijft hetzelfde. Hun 
greenkeepersteams zullen even groot blijven, 
want zij hebben genoeg budget. Robots vormen 
daar geen echte incentive. Maar lokale golfbanen 
zullen met minder greenkeepers gaan werken. Ik 
zie dit al in Engeland gebeuren. Vroeger werden 
er minder zomerkrachten aangenomen, omdat de 
teams groot genoeg waren voor het werk. Nu zijn 
er veel vacatures voor tijdelijk personeel voor de 
zomermaanden. Robots zullen worden omarmd, 
omdat de besparing interessant is voor golfbaa-
neigenaren.’ Ondanks dit toekomstbeeld hoopt 
Knott dat de kennis en kunde van greenkeepers 
zullen blijven groeien. ‘Greenkeepers die alleen op 
de maaier zaten, zullen wegvallen. De overlevers 
zijn multitaskers; ze zijn flexibel en kunnen zich 
aanpassen aan nieuwe situaties, werkdruk en ver-
wachtingen.’

MACHiNELiJST DE TuRFVAERT:

Toro 3250 precision maker robot (x1) - green mower
Toro 5510 precision maker robot (x1) - fairway mower
Toro 3250 (x2) - green/tee mower
Toro 4300D - rough mower
Toro greenmaster flex - walk behind green mowers 
Toro propass - sand topdresser
Hardi sprayer - bemestingtoepassing
Tru Turf Roller – voor stimp speed, oppervlakteherstel na beluchting
John Deere Gator Diesel (x2) - personentransport
John Deere Gator elektrisch (x2) - personentransport
Kubota STV36 - tractor
Kioti KL150 - tractor
McConnel maaiarm – gebruikt voor banken, kuilen, moeilijke stukken 
Amazone – gebruikt voor maaiwerk, ook op stukken hoog gras
Whisper Twister - bladblazer 

Ook toegang tot de aanvullende machines van De Enk, die door  
verschillende banen worden gebruikt. 

‘In Groot-Brittannië  

wordt niet gewerkt met  

aannemers op golfbanen'

www.greenkeeperoftheyear.nl

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6163
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‘Iedereen kent mij in het clubhuis, omdat ik altijd rondloop met  
een big smile en een goed balletje kan slaan!’

Jonge greenkeeper vormt een 
natuurlijke schakel tussen club 
en greenkeepersteam
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5 min. leestijd

Iedereen kent Freek Hendrickx in het clubhuis: de 
baanmanager, de leden van de baancommissie,  
de leden. Waarom? Omdat hij elke dag met een 
stralende glimlach zijn werk doet en graag een 
praatje maakt. Hij is zo geliefd, dat hij elke dag na 
werktijd wel een keer door iemand of door een 
groepje wordt gevraagd om een rondje ‘mee te 
lopen’. Sinds drie jaar speelt Hendrickx golf en 
hij heeft talent; momenteel heeft hij handicap 
8,4. Ook gaat hij regelmatig naar de hoofdklasse 
kijken en is hij caddie tijdens deze wedstrijden. 
Hendrickx: ‘Je leert het spel en de regels beter  
kennen als je zelf speelt en op topniveau gaat 
kijken.’ 

Aanhaken op de club
De rest van zijn achtkoppige team vindt het vak 
greenkeeping leuk, maar heeft minder met de golf-
sport. Daarom haakt Hendrickx maar al te graag 
aan bij mensen van de club. ‘”Vrienden” is niet het 
goede woord’, zo probeert de jonge greenkeeper 
zijn relaties op de baan te beschrijven. ‘Maar ik ken 
iedereen wel vrij goed. Ik zou de mensen op de 
baan “vrienden van het werk” willen noemen.  
Ik drink na het golfen ook altijd een pilsje met ze.  
Dat is erg gezellig.’ Hendrickx is een prima  
communicatieve schakel tussen de club en het 
greenkeepersteam. Zo is hij dit jaar door de voor-
zitter van de jeugdcommissie gevraagd om in het 
team te komen. 

Jong geleerd is oud gedaan
Hendrickx deed de hoveniersopleiding op het 
Prinsentuin College in Breda. Daarna liep hij stage 
op Princenbosch, de parkbaan in Molenschot die 
rijk is aan grote waterpartijen en bosschages, vanaf 
de opening in 1993 achttien holes had en er in 
2002 een negenholes-par-37-baan bij kreeg. Toen 
Hendrickx van school af kwam, werd hij direct op 
de golfbaan aangenomen. ‘In tuinen werken vond 
ik te eentonig,’ zo kijkt Hendrickx terug op die tijd. 
‘Bovendien ben ik een sportfanaat. Ik heb altijd 
intensief gevoetbald. Vanwege mijn interesse in 
sport kreeg ik tijdens mijn opleiding van iemand 
het advies om stage te lopen op een golfbaan. Ik 

was meteen verkocht.’ Inmiddels werkt hij, met zijn 
vakantiewerk en de zaterdagen meegerekend,  
al twaalf jaar op Princenbosch. Hij is sinds 2007 in 
vaste dienst.

Aansluiting bij het clubhuis
Het feit dat hij golft, brengt voordelen met zich 
mee voor zijn werk. ‘Tijdens het spelen zie ik  
wanneer de green hobbelig is bij balrol, of dat de 
rough pleksgewijs te dik is, wat op zich niet erg is, 
maar wel als je de bal niet kunt vinden.  
Al die informatie die ik tijdens een rondje tegen-
kom, neem ik mee in mijn werk.’

Tijdens het golfen met mensen uit het clubhuis 
praat hij veelvuldig over zijn werk. Zo zorgt hij voor 
kruisbestuiving van informatie. ‘De mensen stellen 
het op prijs om te horen wat we die dag aan de 
baan hebben gedaan, of wat de plannen zijn voor 
die week of voor de toekomst. Soms spar ik zelfs de 
hele tijd met iemand van de baancommissie, zodat 
er van golfen weinig terechtkomt’, lacht Hendrickx. 

Vrijwilligerswerk
In 2014 was hij er al als de kippen bij, toen  
Prograss Duitsland in vakblad Greenkeeper een 
oproep deed aan greenkeepers om eind juli te 
assisteren op het BMW Open op de Duitse golf-
baan Gut Lärchenhof. Samen met vier andere 
greenkeepers, waaronder Greenkeeper Young 
Potential 2016 Jolanda Vonder, trok Hendrickx 
eropuit. Hij werkte samen met Zwitsers, een Belg, 
Engelsen en 23 Duitse greenkeepercollega’s. 
Bij deze toernooi-ervaring zou het niet blijven. 
Sindsdien werkt hij elk jaar als vrijwilliger op grote 
toernooien, zoals het BMW Open en het KLM 
Open. Hij is er zowat aan verslaafd geraakt. ‘De 
ervaring die ik opdoe en de algehele sfeer tijdens 
deze toernooien vergroten mijn bagage, en zijn 
later nuttig in de vorm van kennisoverdracht aan 
collega’s en in mijn gesprekken met clubleden.’

Verre stage
‘Ik wil ook verder weg in het buitenland om mee te 
helpen op toernooien. Maar ik heb dit jaar al twee 

Freek Hendrickx zou een Vlaming kunnen zijn gezien zijn achternaam, maar heeft stevige roots in 

het Brabantse en spreekt een mooi Bredaas accent. Hij werkt er ook, op parkbaan Princenbosch in 

Molenschot. Maar ondanks alle Brabantse input is zijn referentiekader bijzonder breed. Hij struint 

door het hele land en ook in het buitenland toernooien af voor vrijwilligerswerk. Daarnaast is hij 

een begenadigd golfspeler.

Auteur: Santi Raats

‘Een half jaar lang  

een baan in Amerika,  

dat zou een mooi  

nieuw avontuur zijn’

www.greenkeeperoftheyear.nl



De meststof met  
snelle impact!

✓ Sportvelden
✓ Fairways
✓ Tees
✓ Openbaar groen

Gebruik ProTurf voor:

www.icl-sf.nl
Tel: +31 418 655780  Email: info.benelux@icl-group.com

ProTurf is een geavanceerde gecontroleerd vrijkomende 
meststof, speciaal ontwikkeld voor sportvelden, fairways 
en tees.

De sterke punten van ProTurf:

  Geeft een snelle reactie, zelfs bij lage temperaturen

   ProTurf werkt 2 tot 3 maanden

   Bevat calcium en magnesium voor gezond en  
groen gras

   Mini korrel zakt snel weg in de graszode en zorgt  
voor een goede verdeling

   Door de aanwezige calcium wordt het klei- humus 
complex geoptimaliseerd zonder pH invloed

    Sterke prijs/kwaliteitsverhouding



19www.greenkeeper.nl

toernooien gedaan; mijn vrije dagen beginnen op 
te raken. Voor Gut Lärchenhof in Duitsland heb ik 
dit jaar de helft van de baas gekregen en de rest 
zijn eigen uren. Bijna al mijn vrije uren gaan naar 
golf. Laatst heb ik weer vrij genomen voor het 

Rijnmond Open op de Hooge Rotterdamsche, maar 
ook voor de Prins Claus-beker, de komende NGA-
wedstrijd en andere wedstrijden. Anderzijds heb 
ik nu nog de kans; ik ben vrijgezel. Daarom wil ik 
dit of volgend jaar voor een langere periode stage 
gaan lopen in Amerika. Dat zou voor mij een mooi 
nieuw avontuur zijn.’ 

Bijzonderheden
Iedereen in het clubhuis kent Hendrickx. Hij staat 
bekend om zijn big smile, waarmee hij eigenlijk 
de hele dag rondloopt. ‘’s Ochtends geniet ik het 
meeste, wanneer ik de baan kom oprijden. Weer of 
geen weer, dat is het mooiste moment. Niemand 
van mijn vrienden heeft altijd zin om op maandag 
te gaan werken, maar ik wel.’

Zijn specialisme is zorgvuldig werken. ‘Zorgen dat 
de vlag recht staat, de vlaggetjes aan de vlaggen-
stok goed hangen, de oude hole netjes afwerken, 
een onkruidje meenemen, rechte lijnen en strakke 
contouren maaien; noem maar op. Ik vind dat 
soort dingen erg belangrijk. Voor anderen ben ik 
soms een beetje te perfectionistisch, maar het kan 
mij niet netjes genoeg zijn. Ik zorg ervoor dat deze 
eigenschap niet ten koste gaat van mijn werksnel-
heid.’ 

Ambitie
Hendrickx’ uitdaging is om meer theoretische én 
praktijkkennis op te doen. ‘Ik heb in april mijn 
diploma assistent-greenkeeper gehaald bij de Has 
in Den Bosch. Maar mijn doelstelling is om mijn 
kennis verder uit te breiden. We hebben pleks-
gewijs flink wat leem in de ondergrond, vooral 
in het westelijke deel, de C-lus, dus hebben we 
doorgaans wat meer bemesting nodig. We passen 
vloeibare mest toe op de greens en korrels op de 

fairways. Het is belangrijk om precies te weten wat, 
hoeveel en wanneer je moet strooien of spuiten. 
Over bemesting valt nog oneindig veel te leren. Je 
moet niet alleen de theorie kennen, maar er vooral 
in de dagelijkse praktijk mee bezig zijn. Ook op het 
gebied van beregening en graskennis moet ik nog 
veel leren. En ik wil me bekwamen in plannen; dat 
heb ik nog nooit gedaan. Mijn tweede doel is om 
assistent-hoofdgreenkeeper te worden. We hebben 
nu een assistent, maar ik wilde mijn diploma halen 
met het oog op de toekomst. Wellicht komt deze 
plek over een aantal jaren vrij. In de tussentijd kan 
ik mooi mijn kennis en vaardigheden bijspijkeren.’ 
Hendrickx lacht tot slot weer al zijn tanden bloot: 
‘Maar opgelet: ik kom eraan!’

‘Het kan mij niet  

netjes genoeg zijn’

Na drie jaar heeft  

Hendrickx al  

handicap 8,4

Hendrickx is zowat verslaafd aan het meehelpen op toer-

nooien in het buitenland.

Freek Hendrickx, derde van links

www.greenkeeperoftheyear.nl

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6164

De meststof met  
snelle impact!

✓ Sportvelden
✓ Fairways
✓ Tees
✓ Openbaar groen

Gebruik ProTurf voor:

www.icl-sf.nl
Tel: +31 418 655780  Email: info.benelux@icl-group.com

ProTurf is een geavanceerde gecontroleerd vrijkomende 
meststof, speciaal ontwikkeld voor sportvelden, fairways 
en tees.

De sterke punten van ProTurf:

  Geeft een snelle reactie, zelfs bij lage temperaturen

   ProTurf werkt 2 tot 3 maanden

   Bevat calcium en magnesium voor gezond en  
groen gras

   Mini korrel zakt snel weg in de graszode en zorgt  
voor een goede verdeling

   Door de aanwezige calcium wordt het klei- humus 
complex geoptimaliseerd zonder pH invloed

    Sterke prijs/kwaliteitsverhouding
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De Green Deal wordt steeds belangrijker in de golfwereld. Het streven van de NGF is om alle golflocaties in 2020 te hebben voorzien van een 

GEO-certificaat. Heigo en Vitagro zien de noodzaak voor verdere verduurzaming en spelen daar op geheel eigen wijze op in.

NL Greenlabel als leidraad 
voor duurzaamheid
Heigo en Vitagro zetten zich in voor verdere verduurzaming

Heigo en Vitagro zijn twee verschillende bedrijven, 
maar met dezelfde directie. Waar Heigo zich vooral 
richt op bedrijfskleding en gereedschappen, ligt de 
focus bij Vitagro meer op vitale groei. Heigo ont-
werpt en produceert al meer dan vijftien jaar het 
bedrijfskledingmerk Made To Match. Ongeveer drie 
jaar geleden werd onder dat eigen merk de twee-
kleurenlijn ‘Young Line’ ontwikkeld. Deze twee-
kleurenlijn heeft een breed en diep assortiment, 
dat onder andere uit jassen, broeken, werkjassen, 
polo’s en softshells bestaat. De gehele lijn is gecer-
tificeerd onder het NL Greenlabel. De moderne 
outfits worden gedragen door greenkeepers, maar 

zijn ook geschikt voor hoveniers en medewerkers 
van gemeentes en particuliere bedrijven. Alle 
kleuren uit de lijn stemmen met elkaar overeen. De 
Young Line-kleding kenmerkt zich door de uitste-
kende kleurvastheid en het perfecte draagcomfort, 
wat te danken is aan het hoge aandeel katoen. De 
kleding is industrieel wasbaar en heeft extra uit-
straling door reflectie-effecten. Naast kleding biedt 
de tweekleurenlijn ook accessoires, zoals riemen, 
kniekussens, spijkerzakken en capuchons. Alle 
modellen zijn direct uit voorraad leverbaar.
Alle materialen in de kleding van Made to Match 
worden onderworpen aan een nauwgezette 

ingangscontrole, samen met diverse kwaliteitscon-
troles tijdens het productieproces. Het Lectra-CAD/
CAM-systeem en de robotsnijmachine zorgen voor 
de basis van hoge kwaliteitsproducten en garan-
deren altijd dezelfde maatvoering. Daarnaast zorgt 
het moderne machinepark met opgeleide naaisters 
voor een goede afwerking in het verdere produc-
tieproces. Continue kwaliteit wordt mede gewaar-
borgd doordat er gewerkt wordt met Europese 
basismaterialen. 

Bio-Trio meststoffen
Het aanleggen en onderhouden van een golfbaan 
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ADVERTORIAL

vereist veel kennis en ervaring, mede doordat het 
onderhoud vaak zwaar op de begroting drukt. 
Vitagro biedt greenkeepers ervaren sparringpart-
ners en de juiste producten om het onderhoud in 
goede banen te leiden, met oog voor de korte en 
de lange termijn. Vitagro is distributeur van Bio-Trio 
in Nederland. Bio-Trio is leverancier van organische 
meststoffen voor sportvelden, golfbanen en de 
openbare ruimte. Het assortiment van het bedrijf 
omvat producten voor tal van toepassingen. 
Ook op andere manieren is Bio-Trio gefocust op 
duurzaamheid; de productieprocessen draaien 
namelijk volledig op zonne-energie. Bio-Trio 
besloot als eerste fabrikant van meststoffen 

om partner van NL Greenlabel te worden. De 
zeoliethoudende meststoffen en 100% orga-
nische meststoffen van het merk mogen het 
A+-duurzaamheidslabel voeren en vallen daarmee 
in de hoogste duurzaamheidscategorie.

ideaal voor GEO-banen
‘Bio-Trio-meststoffen kunnen zowel op tees, greens 
als fairways gebruikt worden. De meststof is met 
name geschikt voor GEO-gecertificeerde banen 
en banen die die certificatie willen behalen. Op 
de baan in Amsteldijk worden deze meststoffen al 
op alle greens gebruikt. ‘De meststoffen hebben 
een lange werkingsduur, van 80 tot 110 dagen, 
waardoor ze erg duurzaam zijn’, zegt Jan IJmker, 
productspecialist graszaden en milieuvriendelijke 
meststoffen bij Vitagro. De korrelgrootte van de 
meststof is tussen de 0,7 en 2,1 mm. IJmker geeft 
eerlijk toe dat hij de meststof niet het hele jaar 
door zou aanraden. ‘Bio-Trio-meststoffen kun je 
van april tot november gebruiken. In het vroege 
voorjaar kun je beter kiezen voor meststoffen 
met een hoog aandeel kaliumnitraat voor directe 
startwerking. De meststoffen van Bio-Trio komen 
langzamer vrij als de bodemtemperatuur wat lager 
is en het bodemleven niet zorgt voor de omzet-
ting. Bio Microkali is een perfect product om in het 
voorjaar mee te beginnen, of om eventueel mee af 
te sluiten in oktober of november.’ Het advies van 
IJmker is typerend voor de werkwijze bij Vitagro. 

De slogan van het bedrijf is dan ook niet voor niets 
‘eerlijk in professioneel groen’.

‘De eisen die worden gesteld aan producten wor-
den steeds verder aangescherpt. Vooral op het 
gebied van bemestingsproducten gaan de ont-
wikkelingen snel. Dat komt vooral doordat naast 
effectiviteit en efficiëntie, duurzaamheid en milieu 
van het grootste belang zijn voor de gebruikers 
van de groengebieden en de natuur zelf’, volgens 
IJmker. Bio-Trio voert milieuvriendelijke meststof-
fen die de bodemstructuur blijvend verbeteren. 
De lijn bevat drie pijlers: hoogwaardige organi-
sche eiwitten, een chloorarm chemisch deel en 
zeoliet. Bio-Trio-producten bevatten uitgekiende 
en zorgvuldig geselecteerde ingrediënten van de 
hoogste kwaliteit die een gezonde bodem en een 
gezond plantenleven garanderen. ‘De bemestings-
producten van Bio-Trio zijn duurzaam, milieu- en 
gebruikersvriendelijk. De Bio-lijn zorgt voor een 
gelijkmatige, evenwichtige en langdurige groei. Dit 
resulteert in minder vaak bemesten, een geringer 
aantal maaibeurten en minder vegen van maaisel’, 
aldus IJmker.

‘De Bio-lijn zorgt voor een 

gelijkmatige, evenwichtige 

en langdurige groei’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6165
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GOTY-genomineerde werkt samen met studenten aan precisie-onderhoudstraject

Precisiespecialist Vingerhoets: 
‘We hoeven lang niet overal  
te beregenen, maaien,  
bewerken of bemesten’ 



23www.greenkeeper.nl

4 min. leestijd

In het introductie-interview dat Greenkeeper 
met Vingerhoets hield, kwam de hoofdgreen-
keeper van de 27 holes-championship course en 
9 holes-par-3-baan naar voren als een heuse Willie 
Wortel die meerdere slimme oplossingen bedenkt 
voor het vak, waarmee hij kosten bespaart, maar 
kwaliteit behoudt. Een voorbeeld is het plaatsen 
van holecutters op de Toro 3250-greenmaaiers, 
waardoor in één werkgang de green kan worden 
gemaaid en de hole kan worden gestoken. Of het 
laten losploffen van de bodem van de voorgreen, 
een tee en een fairway, door een bedrijf dat nor-
maal groeiplaatsen onder bomen belucht met zijn 
luchtdrukplofmachine. Ook maakte Vingerhoets 
een inschuifbare metalen overkapping boven de 
opslag van bezandingszand.

Jurybezoek
‘Greenkeepers moeten zelf blijven nadenken’, is het 
devies van Vingerhoets, die vijf vaste collega’s en 
een aantal seizoenwerkers aanstuurt. Zijn manier 
van werken toont hij voor de tweede maal aan de 
juryleden Jos Theunissen, Wim Smits, Alexander 
de Vries, Philippe Mallaerts en Bruno Steensels. 
De greens worden op Prise d’Eau bewerkt met de 
Sandcat-schudfrees. De sleuven worden tot 13 cm 
diepte opgevuld met puur zand om de toplaag 
droog te maken. Normaal gesproken wordt zo’n 
bewerking op de fairways gedaan, niet standaard 
op de greens. ‘We hebben dit twee weken geleden 
gedaan; ik heb het resultaat laten zien. We hebben 
2 kuub zand in de grond aangebracht en gerold 
om de green weer vlak te maken. Het is best een 
grove ingreep. Maar meteen als er regen valt, zie je 
het voordeel van de bewerking.’ 

Ook hebben de greenkeepers op Prise d’Eau 
onderzocht of het beter is om te vertidrainen of te 
schudfrezen op fairways. Vingerhoets: ‘We hebben 
ontdekt dat bewerking met een schudfrees langer 
effect heeft op het los houden van de bodem-
structuur. De machine vergt ook minder onder-
houd dan de vertidrain en dat scheelt tijd en dus 
geld. De vertidrain is het geschiktst om in te zetten 

voor het afvoeren van water, maar op den duur 
worden de gaten dichtgereden of -gelopen. 
De spelers hebben meer last van de gaten van de 
vertidrain dan van de sleuven van de schudfrees. 
Hun bal blijft dan ineens bovenop een gaatje  
liggen.’

Precisie-onderhoud
Er hangt een zweem van innovatie boven 
Vingerhoets’ werkgever De Enk Groen en Golf, 
maar origineel denken zit Vingerhoets duidelijk 
ook in het DNA. De Enk Groen en Golf zet in op 
gps-maaiers met robotpakket van Precisionmakers 
en heeft door de intensieve toepassing alle  
kinderziektes eruit gewerkt met de ontwikkelaar. 
Maar Vingerhoets drukt zijn stempel vooral op het 
precisie-onderhoud. Hij gaat steeds vaker het land 
in om zich daar verder in te bekwamen. Daarnaast 
geeft hij voorlichting over de laatste inzichten op 
het gebied van precisie in het golfbaanbeheer, 
bij De Enk Groen en Golf, maar ook op een aantal 
andere banen en sportvelden, zoals in Drachten.
‘Grove bewerkingsschema’s hanteren, dat  
moeten we niet willen’, zegt hij. ‘Het gaat erom dat 
je alleen daar werkt waar het nodig is, pleksgewijs. 
Want niet overal hoeven de sproeiers aan, hoeft er 
gemaaid, bewerkt of bemest te worden. Het doel 
van precisie-onderhoud is om het juiste te doen 
op het juiste moment op de juiste plek, en op de 
juiste diepte of met de juiste dosering.’ 

Meten is weten
Op de green en tee meet Vingerhoets constant het 
vochtpercentage in de bodem met vochtsensoren 
en ook de zuigspanning van de graswortels. Hoe 
droger het is, des te heviger is de zuigspanning. 
Ook brengt hij met Dualem-scans de bodem in 
kaart op dieptes van 0 tot 0,5 meter, 0 tot 1 meter 
en 0 tot 3 meter. Met de OptRx-sensor brengt 
Vingerhoets de gezondheid van het gras in kaart. 
Het meetwerk gebeurt door near sensing-sensoren. 
‘Hoe gezonder het gras, des te groener het is’, ver-
telt Vingerhoets. ‘En hoe groener het gras is, des te 
meer infraroodlicht kaatst het terug. Op plekken 

Hoofdgreenkeeper Jeroen Vingerhoets van golfbaan Prise d’Eau was ook in 2015 genomineerd voor 

de titel Greenkeeper of the Year. De concurrentie onder de genomineerden was dat jaar bijzonder 

hoog en Engelsman Kristian Summerfield van De Scherpenbergh won. Het jaar daarna nam de  

eveneens in 2015 genomineerde William Boogaarts de prijs in ontvangst. Dit geeft al aan hoe sterk 

deze poule was. Het feit dat de jury wederom zeer onder de indruk is van Vingerhoets en zijn  

ontwikkeling, belooft wat voor de strijd om de eindzege dit jaar!

Auteur: Santi Raats

'Greenkeepers  

moeten zelf  

blijven nadenken’

www.greenkeeperoftheyear.nl
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VOSCA Gezonder Gras Concept: stap 4

Gezonde greens worden niet ziek! Visueel supermooie

greens én topgreens om op te scoren? Begin wel bij de basis:

Bescherm uw grasplant

• Marathon Melgreen Liquids: Melgreen Mn, 

   Melgreen Si en Melgreen Cu.

• Headland 20-20-30 mix: Liquid Turf Hardener, Turfite 

    en Seamac ProTurf Fe.

• Soiltech Solutions: Fytaforce biofertiliser systeem 

    op maat.

Meer informatie? Neem contact op met een van onze vier Experts 

Natuurgras: Bart, Johan, Peter of Dirk. Wij helpen u graag verder. 

Stel uw vraag via openbaargroen@voscapelle.nl of bel 0416 - 311 326.

Deze nieuwe serie van interactieve workshops is bedoeld 
om best practices (do’s-and-don’ts) te delen, van elkaar 

te leren ten behoeve van structurele speelkwaliteit en 
verder te komen in uw Green Deal-opdracht.

 Doelgroep
(Hoofd-)greenkeepers, baancommissies,  
golfclubmanagers en golfbaanmanagers.

Data en locaties

Maandag 7 november  |  Golfclub Anderstein

Dinsdag 8 november  |  G&CC Hoenshuis

Donderdag 10 november  |  Golfclub Houtrak

Vrijdag 11 november  |  Drentsche G&CC

 Maandag 14 november  |  Golfpark De Turfvaert

Dinsdag 15 november  |  Golfbaan Delfland

Donderdag 17 november  |  Golfbaan Welschap

Vrijdag 18 november  |  Twentsche Golfclub

Ontvangst met broodjeslunch: 12.30 u
Afsluiting met een drankje: 16.00 u

 Kosten 30 euro p.p.

Binnenkort ontvangt u per mail een uitnodiging.

IN SAMENWERKING MET

NGF AGRONOMIE
WORKSHOPS

SAVE THE DATE

MP SERIE  3-DELIGE CIRKELMAAIERS

Pols Groep       +31 (0) 181 45 88 45       info@pols.nl       www.pols.nl

 SERIE  3-DELIGE CIRKELMAAIERS

Laagste brandstofgebruik door licht gewicht (Domex®)

Grootste werkbreedte (300, 330 0f 350 cm)

Hoogste motorvermogen (49 - 65pk Kubota® Commonrail turbodiesel)

Smalste transportbreedte (1.65 meter transportbreedte)

Luxe cabine met airco
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waar de bodem niet goed is door droogte, ziekte, 
voedingstekort of verdichting, wijkt het gescande 
beeld af van de normale weergaves. Door op 
specifieke locaties vocht, gewas en bodem door 
te lichten, weten we waar we moeten beregenen, 
beluchten of bemesting moeten toedienen.’ 

Precisie betekent duurzaam
De bladgroenkaarten die door het gewas-sensing-
systeem worden gemaakt, kan Vingerhoets  
invoeren in speciaal daarvoor ontwikkelde soft-
ware. Met die software kan hij taakkaarten maken. 
Die kan hij uploaden in de gps-gestuurde strooier 
en spuit, waarvan de dosering bovendien kan  
variëren per plek. Hij volgt de contouren van de 
fairway, zodat er tijdens het bemesten minder 
overlap is. Hierdoor worden bemesting en  
nutriënten efficiënter gebruikt en hoeft er als 
gevolg daarvan ook minder gemaaid te worden. 
Met de bodemkaarten kan worden bepaald op 
welke diepte de verdichte lagen in de bodem zit-
ten. Hierdoor kan op sommige plekken met snel-
lere beluchtingsmachines ondiep worden belucht, 
en kan men op de diepere verdichtingsplekken 
met langzame diepere beluchtingsmachines toe. 
Het eindresultaat is duurzaamheid, maar zonder 
verlies van kwaliteit.’

Hulp van studenten
Precisielandbouw bestaat al een poosje. Maar 
omdat golfbaanbeheer op kleinere schaal gebeurt 
dan landbouw en omdat het op golfbanen niet om 
oogstgewassen gaat, moesten de huidige precisie-
technieken worden gekalibreerd op greenkeeping. 
De Enk Groen en Golf krijgt hulp van eindejaars 
tuin- en akkerbouwstudenten van de Has in  
’s-Hertogenbosch. Elk half jaar timmert een groep 
studenten verder aan de weg voor De Enk.  
‘De studenten hebben samen met ons het werk-
proces rond gewas-sensing uitgedokterd. Zij 
hebben geschikte sensoren voor ons gezocht 
en gevonden om het gewas in kaart te brengen. 
Daarna hebben ze uitgezocht hoe we de  
metingen kunnen omzetten in taakkaarten voor  
de gps-strooier. Komend jaar zullen zij voor ons  
de mogelijkheden van camera’s op golfbanen  
uitzoeken om ziektes ver van tevoren te zien aan-
komen, zodat wij het gras in een vroeger stadium 
in de beste conditie kunnen brengen en hiermee 

ziekten voorkomen. Uit voorzorg kunnen handelen 
is zeker handig in de winter. We zorgen er dan voor 
dat de groei in het gras er een beetje in blijft.  
Dat is de kern van precisiebeheer: op tijd  
veranderingen waarnemen en daarop reageren.’

Toekomst
Doordat De Enk Groen en Golf sterk op de  
toekomst gericht is, is het bedrijf daar ook klaar 
voor. 'Door de nieuwe technologieën kunnen we 
met hetzelfde team betere kwaliteit leveren’, zo 
besluit Vingerhoets.

HET MACHiNEPARK VAN PRiSE D’EAu:

Bezander - Tycrop - Propass Topdresser 
Veldspuit - Hardy
Bunkermachine (2x) – John Deere 1200A
Maaier slagmes – Toro GM 4700
Kooimaaier – Toro RM 5010 H
Kooimaaier – Toro RM 5010
Kooimaaier (2x) – Toro GM3250
Kooimaaier (3x) – Toro GM3400 Triflex
Tractor 30/50 pk – John Deere 3720

Tractor 50/100 pk – John Deere 3720
Tractor – Landini Mistral DT 50
Greenroller – Smitco
Transporter – Kawasaki Mule 3010
Transporter – John Deere HPX
Transporter – John Deere Pro Gator
Transporter – John Deere Gator HPX (cabine)
Transporter – Club car E
Ballenraperbuggy

Dat is de kern van  

precisiebeheer: op tijd  

veranderingen waarnemen 

en daarop reageren’

www.greenkeeperoftheyear.nl
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GotY-genomineerde Melissa Minnaard zet sociale vaardigheden in voor haar vak

‘Werken op banen in het 
buitenland levert onschatbare 
ervaringen en een waardevol 
netwerk op’

Melissa Minnaard (31), greenkeeper op The International, is een vreemde eend in de bijt van genomineerden voor Greenkeeper of the Year. Niet zozeer 

omdat zij een vrouw is, want Jolanda Vonder ging haar al voor, maar ze is pas anderhalf jaar werkzaam in het vak. Wat maakt haar zo bijzonder, vragen 

de doorwinterde greenkeepers zich hardop af. Dat blijkt al snel uit haar verhaal: Minnaard staat duidelijk voor zichzelf, voor haar ontwikkeling en voor 

haar vak. Dat doet zij op een heel eigenzinnige manier.

Auteur: Santi Raats
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4 min. leestijd

Minnaard is een beginnende greenkeeper. De 
reden dat ze genomineerd is voor de Greenkeeper 
of the Year-award, is niet gelegen in jarenlange 
vakkennis; dat moge duidelijk zijn. Wat opvalt aan 
Minnaard, is dat ze keihard aan de weg timmert 
om een mooie invulling te geven aan haar leven, 
en duidelijk ook aan haar werk.

Aanpakker
De auteur van dit artikel kan zich uitstekend in 
Minnaard verplaatsen; ook zij ging al op zeer jonge 
leeftijd haar eigen weg in de wereld, letterlijk en 
figuurlijk. Minnaard is een self-made woman. Na 
een opleiding tot administrateur, secretaresse en 
tot sociaal bewegingsagoog op het Cios werkte 
Minnaard ruim tien jaar in de horeca, onder meer 

in een hotel in Nieuw-Zeeland. Verder werkte ze als 
vrijwilliger in een weeshuis in Litouwen, maar ze 
reisde ook de hele wereld rond op een cruiseschip. 
‘Ik wil van elke dag iets moois maken’, verklaart 
Minnaard. ‘Al is de dag letterlijk of figuurlijk grauw, 
ik zoek altijd naar dat ene mooie zonnestraaltje. Ze 
noemen me dan ook niet voor niets het zonnetje 
in huis. Sommige leden noemen me “hun” green-
keeper.’

Werken en wonen gescheiden
Sinds maart vorig jaar werkt Minnaard voor HGM, 
onder andere op The International. Daarvoor 
woont ze door de week in Aalsmeer, maar in haar 
vrije tijd woont ze in het Zeeuwse Goes. ‘Zeeland is 
een rustige woonomgeving; dat vind ik fijn, maar 
The International is een baan naar mijn hart. Ik 
ben zowel dol op mijn collega-greenkeepers als 
op de collega’s van het clubhuis en op de leden. 
Amsterdam is wel een fijne werkomgeving, omdat 
het vak daar meer bruist dan in Zeeland. Er zijn 
meer banen en greenkeepers, waardoor ik makke-
lijker kan netwerken.’

St. Andrews
Wanneer vakblad Greenkeeper haar wil intervie-
wen, is Minnaard even moeilijk te bereiken: ze 
heeft overuren opgenomen en helpt vrijwillig mee 
op The Old Course in Schotland. ‘Fantastisch dat 
ik dit mag meemaken; mijn leven wordt elk jaar 
mooier. Op greenkeepinggebied is er weinig wat ik 
niet kan of niet doe, maar op St. Andrews gebeurt 

alles preciezer. Een paar bunkers moesten gereno-
veerd worden en daarbij heb ik meegeholpen. De 
bunkers moeten exact in een hoek van 65 graden 
bij de greens worden gelegd. Alle lijnen van de 
graszoden die aan de rand van de bunkers wor-
den gestapeld, moeten precies horizontaal liggen. 
Opvallend is dat het team ontzettend behulpzaam 
is. Ze geven uit zichzelf allerlei informatie of vragen 
waar je hulp bij nodig hebt. Er heerst een menta-
liteit waarbij het team zo sterk is als de zwakste 
schakel: alle teamleden liften heel professioneel 
de zwakste schakel omhoog. Maar op zich is deze 
werkwijze niet vreemd. The International is de 
vierde baan van Nederland, maar St. Andrews is de 
vijfde baan van de hele wereld.’ 

Andere banen in het buitenland
Ook heeft ze een kijkje in de keuken genomen in 
Australië, bij de Lake Karrenyup Country Club voor 
de Perth International. ‘Ik heb hier twee maanden 
meegewerkt in een bijna onmenselijke hitte van 
42 graden. Maar ik heb er ontzettend van genoten 
en blijvende contacten opgedaan, lokaal, maar ook 
binnen de European Tour. Ik kom deze contacten 
ook weer tegen op andere plaatsen in de golfwe-
reld.’ Dit jaar was Minnaard op het KLM Open en op 
de Schotse golfbaan Kingsbarns. ‘Deze winter wil 
ik naar een Bend Oregon-golfbaan in de VS, en in 
januari naar golfbaan en resort The Dunes, aan de 
oostkust van de VS. In februari wil ik meehelpen 
op een AT&T-toernooi op Pebble Beach’, aldus de 
reislustige Minnaard. Al haar geld gaat op aan haar 
reizen. ‘Deze reizen zijn van onschatbare waarde 
voor mij. Alle reizen bij elkaar geven zo veel werk

 ‘Deze winter wil ik naar een 

Bend Oregon-golfbaan in de 

VS, en in januari naar golf-
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ervaring; ik ben dankbaar dat ik iets mag opsteken 
van zo veel verschillende mensen en locaties.’ 

Sociale vaardigheden
Minnaards sterkste punt wat betreft werk vindt zij 
haar netwerkcapaciteiten. ‘Ik leg makkelijk contact 
en heb ook hier mijn netwerk vergroot. Dat doe ik 
niet alleen voor mezelf. Ik zal mijn contacten altijd 
met anderen delen, als dat iemand verder kan 
helpen.’

Het mensen naar de zin maken
Minnaard werkt graag heel secuur; ze vertoeft dan 
ook het liefste op de greens. ‘Daar moet de meeste 
aandacht en zorg naartoe. Ik krijg ook echt een rot-
gevoel als ik een fout heb gemaakt.’ Toch is zij geen 
techniekfreak. Wat haar werk bijzonder maakt, zo 

zegt ze, is de hele dag buiten zijn en tussen de 
mensen zijn. ‘Dat komt wellicht door mijn horeca-
achtergrond, of door mijn vrouw-zijn: ik wil het 
mensen graag naar de zin maken. Ik zorg ervoor 
dat ik bijdraag aan een mooie sportbeleving van 
de golfers. Dat doe ik door iedereen vriendelijk 
gedag te zeggen, of door mee te hepen balletjes 
zoeken.’

Ambitie voor de toekomst
Hoewel Minnaard autodidact is en alle green-
keeping-werkzaamheden kan uitvoeren behalve 
spuiten, wil zij nog veel leren: ‘Ik wil nog veel 
kennis vergaren en zou graag een greenkeeping-
opleiding volgen in de toekomst.’ Ambitieus is ze 
ook. ‘Uiteindelijk, in de verre toekomst, wil ik graag 
hoofdgreenkeeper worden.’

HeT MAcHINepArk VAN THe 
INTerNATIoNAl:

Toro Greenmaster 3400 Triflex – surrounds
Toro Greenmaster 3250D – tees
Toro Greenmaster flex 2100 – greens
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Toro propass 200 – bezander
Toro Multi pro 5800 – spuit
Toro Workman HDX-D – transport
Toro Sandpro 5040 – bunkerrake
Toro reelmaster crosstrax 5410D – fairway
Smithco Tournament Ultra – roller
Trilo Bl300 – blazer
Toro Groundsmaster 4500D – rough
Toro 875 GTS – handcirkelmaaier
Toro procore 648 – prikker
TYM TX 5000 – tractor
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De Vries wint aan populariteit door straatgrasbestrijding én wint wedstrijden 
met 6.7 handicap! 

GOTY-genomineerde met 
verregaande passie voor 
greenkeeping en golf
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7 min. leestijd

prestatie
In 2012 had De Hoge Kleij 50 tot 60 procent straat-
gras. De Vries heeft dit naar beneden gebracht tot 
15 procent, door er flink bovenop te zitten en om 
de week te spuiten met Primo Maxx, verticaal te 
maaien, constant de greens te bewerken en door 
weinig water en mest te gebruiken. Je moet min-
der durven geven, is zijn devies. In de afgelopen 
vier jaar heeft De Vries de hoeveelheid ingezette 
stikstof drastisch verminderd. ‘Toen ik hier kwam, 
werd er 170 kilo toegepast. Dat heb ik geleidelijk 
naar beneden gebracht tot 85 kilo. Ik kijk daarbij 
elk jaar opnieuw wat de green doet. Maar het ziet 
ernaar uit dat 85 kilo een prima uitgangspunt is.’ 
‘Ik ben perfectionistisch. Je moet er bij straatgras 
bovenop zitten en niet denken: het komt wel. 
Eigenlijk moet elke greenkeeper daadkracht bezit-
ten: hij of zij moet direct kunnen constateren 
wat er nodig is en vervolgens meteen ingrijpen. 
Nooit, maar dan ook nooit wachten tot morgen. 
En wat ook absoluut nodig is om zichtbare slagen 
te maken en de boel onder controle te houden 
zonder in het wilde weg te spuiten, is passie. En 
die heb ik!’ Vorig jaar heeft De Vries niks hoeven 
spuiten. Hij heeft de zaken over het algemeen 
goed onder controle. ‘Dit jaar hebben we eenmaal 
Signum gespoten in verband met het vochtige 
warme weer. Daar ontkom je niet aan.’

Inspiratie
De Vries haalt zijn inspiratie voor een groot deel 
uit de sport. ‘Ik golf fanatiek en kom ook vaak op 
andere banen.’ De Vries speelt echt heel goed. Hij 
heeft handicap 6.7 en speelt mee in de standaard 
eerste klas 36 holes van de NGF-competitie voor 
GC Kagerzoom. In totaal heeft hij al vier keer NGA-
wedstrijden gewonnen. Voor de NGA organiseert 
hij golfwedstrijden. ‘Het is belangrijk om te weten 
waar je in je vak mee bezig bent’, zegt De Vries. ‘Als 
golfer kom ik op plekken die je met de clubcar niet 
ziet. Dan zie ik dat er weinig zand in de bunker ligt 
of merk ik dat de green die dag geen lekkere snel-
heid heeft. Je merkt pas echt wat het effect van je 
greenroller is op het moment dat je zelf staat te 
putten!’ 
De teamleden van De Vries golfen ook. ‘Dat deden 
ze al, maar ik heb ze wel mee de baan in getrok-
ken’, lacht De Vries. ‘Eén keer per maand spelen 
we samen op onze baan in een medewerkers-

wedstrijd. Daaruit volgt de “medewerker van de 
maand”, als het ware. Maar ik speel zelf een paar 
keer in de week. De hele sfeer rond golf vind ik 
geweldig. Ik ben gefilmd voor de jubileumfilm 
van de NGF, genaamd Passie voor golf. Iedereen 
in deze film praat vol passie: winnende spelers zie 
je huilen, toeschouwers gaan uit hun dak, pro’s 
staan jeugd aan te moedigen tijdens trainingen en 
ik mag vertellen wat ons vak zo mooi maakt: wij 
creëren de omstandigheden om deze geweldige 
sport mogelijk te maken.’ De Vries’ ongebreidelde 
toewijding aan zijn vak blijkt terloops ook uit het 
feit dat hij maar liefst elf maal heeft meegeholpen 
op de Kennemer, de Hilversumsche en dit jaar 
The Dutch voor het KLM Open! ‘Daar werken is 
de crème de la crème van je vak. Fantastisch om 
alle topspelers met entourage te zien en om met 
het hele grote greenkeepersteam de baan top te 
maken. Dan maakt het helemaal niet uit als je de 
hele dag met tien of vijftien man staat te divotten. 
Ook heb ik een week lang in de regen gewerkt op 
de Hilversumsche voor de KLM Open en dagenlang 
met een pomp in de hand gestaan om gaten leeg 
te pompen op de baan. Alle greenkeepers stonden 
bij de greens paraat om plassen weg te halen met 
een squeeze. Maar ik heb er ook geweldig veel 
geleerd. Hoe je een green snel maakt, bijvoorbeeld. 

Of verschillende contouren maaien. En vooral 
improviseren. Het constant wegpompen van water 
op een toernooi komt de green niet ten goede, 
maar hoort op zo’n moment gewoon te gebeuren. 
Je moet snel kunnen handelen. Het is goed om op 
deze manier bij anderen in de keuken te kijken. 
Op The Dutch lopen het hele jaar door ongeveer 
vijftien greenkeepers, die elke dag het gras van 
de fairway maaien. Daar ligt geen dotje gras. Dat 
is weer een totaal andere insteek dan een maaire-
gime van driemaal per week.’

Teamleider
Het is begrijpelijk dat De Vries is ‘gecast’ voor de 
NGF-film. De hoofdgreenkeeper heeft een bijzon-
der toegankelijke persoonlijkheid. Er is totaal geen 
negatieve energie in of rond hem te bespeuren. Hij 
is joviaal en ontspannen, maar toch hardwerkend. 
‘Een van de jongens’ noemt hij zichzelf. ‘Ik ben een 
teamspeler. Informatie en doelstellingen moeten 
duidelijk overgebracht worden en ik ga pas verder 
als ik weet dat alle neuzen dezelfde kant op staan. 
We moeten alle klussen samen klaren. Bij mij is er 
tijd voor een geintje. Ik heb elke dag zin in mijn 
werk en straal dat uit. Ik heb iets voor de andere 
jongens over; als zij hun werk niet af dreigen te 
krijgen, spring ik bij. Dat heeft een positief effect 
op het team.’ De Vries kan snel schakelen. Het leuk-
ste vindt hij dan ook om naar grote wedstrijden 
toe te werken met zijn team. ‘In de aanloop naar 
de wedstrijd ben ik al extra gefocust, maar die ene 
week moet alles perfect zijn. Ik houd ervan om te 
kijken wat de situatie op dat moment vereist om 
tot een optimaal resultaat te komen.’ 

Vincent de Vries werkt met zijn team van vijf greenkeepers op de 60 hectare van bosbaan De Hoge 

kleij. In de vier jaar tijd dat Vincent op deze baan werkt, is er veel veranderd. De kwaliteit van de 

baan is flink omhooggegaan. 

Auteur: Santi Raats
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Aanpassen aan de omstandigheden
De Hoge Kleij ligt midden in de natuur, naast 
landgoed De Treek. Vanwege deze ligging moet 
De Vries zich hier en daar aanpassen. Er zitten 
bijvoorbeeld drie dassen in de baan, die stukken 
fairway omwoelen. Ook zitten er zes reeën, die 
voor schade kunnen zorgen. Er moet vaak blad 
worden geruimd. Maar De Vries wil de baan zo 
natuurlijk mogelijk houden. ‘We moeten leren 
leven met de dassen en de reeën en andere dieren. 
De baan moet ook niet te gemaakt zijn. De fair-
ways mogen hier en daar best wat geel zijn. Het 
is tenslotte een bosbaan. Onlangs heeft architect 
Frank Pont in overleg met mij de baan natuurlijker 
gemaakt: de bunkerranden zijn grover gevormd en 
de achterkant ervan is bedekt met ruiger gras. Ook 
de greens zijn opnieuw geshaped, de runs-offs zijn 
vergroot.’ Omdat 32 jaar geleden voor de aanleg 
van de baan bos is weggehaald en er nog tal van 
verterende stronken in de grond liggen, ontstaan 
door de jaren heen gaten in de fairways. ‘Af en toe 
moeten ze worden opgehoogd en opnieuw gesha-
ped, zoals vorig jaar met fairway 16.’ De greens van 
De Vries zijn push-up greens; ze zijn 32 jaar gele-
den gemaakt uit bestaande grond. ‘Hierdoor groeit 
struisgras er het beste op. Er staat wel wat rood-
zwenk tussen, dat is ooit ingezaaid, maar feitelijk 
groeit dat op deze zure grond niet goed.’ Omdat 
de maaier niet overal kan komen op de bosbaan, 
lopen er jaarrond schapen op de baan. ‘We huren 
de schapen van De Grasserie. In de zomer lopen er 
150 en in het najaar, tot december, circa 30. Ik ben 
zelf de herder, zonder herdershond, want ik leid 
de schapen met een emmer vol brokjes.’ De Vries 
lacht. ‘Drie tot vier dagen staan ze op een plaats; 
dan leid ik ze verder naar de volgende plek.’

Bos- en heidebeheer
In de winter zijn er veel boswerkzaamheden. Vanaf 
begin december tot 15 maart, tot het broedsei-
zoen, is De Vries aan het zagen. Hij is naast green-
keeper dus ook bosbeheerder. ‘De greens hebben 
licht nodig en lucht die eroverheen waait. Elk jaar 
is er een blesronde. Dat doe ik in overleg met bos-
beheerspecialist Ronald Buijting en na aanvraag 
bij de provincie. We hebben dit seizoen bij green 
5 een stuk dennenbos en een heel aantal berken 
weggehaald, omdat hij in het najaar bijna geen 
licht kreeg. Met hole 1 en 3 hebben we hetzelfde 
gedaan. Het grasbestand wordt er beter van; de 
greens zijn droger door de wind die eroverheen 
waait. Langs de fairway staan grote gedeelten met 
eiken. Andere boomsoorten die voor concurrentie 
zorgen, halen we weg.’

Van landgoed De Treek haalt het team van De Vries 
40 kuub heidemaaisel op per verzamelbeurt. Dat 
strooit hij uit op plekken in de baan die kaal zijn 
gemaakt. ‘We gaan nu een groot stuk ingezaaid 
terrein voor het derde jaar maaien en zien het al 
vol staan met jonge heideplantjes. Afgelopen win-
ter hebben we opnieuw gestrooid en we zien de 
eerste stekjes al!’

onderhoudsregime
De Vries hoeft nooit te bewerken met holle pen-
nen. Door zijn regime van weinig bemesten en 
beregenen heeft hij weinig vilt. ‘Als deze tijdro-
vende bewerking niet nodig is, laat ik hem graag 
achterwege. Drie jaar geleden hebben we een 
putting green met zoden gerenoveerd. Toen ben 
ik tot het inzicht gekomen dat ik niet meer met 
graszoden moet renoveren. Want die putting green 

moet ik soms wel prikken, met holle pennen van 8 
mm doorsnede.’
In principe bemest De Vries met korrel en stuurt hij 
bij met vloeibare bemesting. Hij past geen orga-
nische bemesting toe op de green en tees. ‘Daar 
kun je niet mee sturen. Die zet ik alleen in op de 
fairways.’ 

De Vries kijkt elke dag opnieuw wat de baan 
nodig heeft. ‘Ik meet al negen jaar lang dagelijks 
met de vochtmeter. Je zou denken dat ik het nu 
toch onderhand wel weet, maar de natuur is let-
terlijk elke dag anders. Naar mijn mening geven 
hoofdgreenkeepers nog te vaak te veel water. Ik 
zie de behoefte constant fluctueren. Ook kun je 
niet alle greens over één kam scheren, al liggen 
ze dicht bij elkaar. De ene green kan drie weken 
niets nodig hebben, terwijl de andere de hele tijd 
dorst blijft hebben. Mijn streven is dat de greens in 
droge periodes tussen de 16 en 23 procent water 
hebben.’ De Vries lacht opgewekt. ‘Als ik naar een 
green kijk, is het altijd alsof ik in de spiegel naar 
mezelf kijk. Ik moet ook op tijd eten, drinken, lucht 
inademen en medicijnen innemen wanneer ik ziek 
ben. Maar alles op zijn tijd, wanneer ik er behoefte 
aan heb.’

Ambitie
Zijn persoonlijke streven is om de baan aantrek-
kelijk te houden voor grote toernooien. ‘Profspelers 
moeten zich aangetrokken blijven voelen. Maar 
ook de 800 leden moeten tevreden blijven. Via 
de baancommissie probeer ik aan hun wensen te 
voldoen. Gedurende het seizoen is de stimpsnel-
heid 8 of 8,5. Bij wedstrijden gaat hij naar 10. In 
het seizoen maai ik de ene dag en rol ik de andere 
dag. Tijdens wedstrijden maai én rol ik de greens. 
We hebben de afgelopen vier jaar al veel gepres-
teerd, maar ik probeer de greens steeds verder te 
verbeteren. Mijn enige doel is dat mensen zeggen: 
wauw, dit is een mooie baan; hier wil ik terugko-
men.’ De Vries is blij met het GOTY-initiatief. ‘Het 
mag nog toegankelijker worden voor greenkee-
pers, niet voorbehouden zijn aan hoofdgreenkee-
pers. Maar ik besef dat greenkeepers van nature 
ingetogen zijn en soms niet graag in de schijn-
werpers staan. Wellicht ligt daar een taak voor de 
hoofgreenkeeper, om te zorgen dat ze zich meer 
openstellen. Eerst naar hun directe omgeving en 
van lieverlee steeds verder.’
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Op Princenbosch wordt sinds vorig jaar niets meer 
gespoten. De 27 holesgolfbaan, die bekendstaat 
om zijn vele prachtige waterpartijen, grenst aan 
het ongeveer 700 hectare grote natuurgebied 
Princenbosch. Maar de baan ligt ook gedeeltelijk in 
een wingebied voor drinkwater. 
Een enkele keer spuiten bij schimmeluitbraak
‘Wij hebben altijd het beleid gevolgd om niet 
te spuiten wanneer het niet nodig is, zeker niet 
preventief. We hebben in 2015 eenmaal gespoten 
tegen onkruid en de jaren ervoor pleksgewijs een- 
of tweemaal per jaar op de tees’, vertelt de jonge 
greenkeeper Freek Hendrickx. ‘Dat betrof Primstar 
en MCPA. Ook hebben we in het verleden weleens 
enkele greens behandeld tegen een schimmeluit-
braak.’ 

lastig om mat gesloten te houden
Het resultaat van het spuitbeleid op Princenbosch 
is dat er hier en daar wat onkruid op de baan te 
vinden is. Omdat Princenbosch daarmee altijd 
terughoudend is geweest, zal er niet veel veran-
deren voor de golfbaan wanneer de gewasbe-
schermingsmiddelen helemaal verboden worden. 
Hendrickx: ‘We moeten wel hard op zoek naar 

alternatieve oplossingen. Op de fairways, bijvoor-
beeld, hebben we nu af en toe klaverplekken. We 
hebben ook geen fairway-beregening, wat het ook 
lastiger maakt om de grasmat gesloten te houden. 
In de toekomst willen we op de probleemplekken 
gaan verticuteren, doorzaaien en pleksgewijs extra 
bemesten. Maar ook korter maaien. Op de greens 
zullen we onkruid handmatig verwijderen en nog 
meer focussen op een gesloten grasbestand.’

Toernooistress en extreem weer
Hendrickx klinkt een beetje mismoedig. ‘Ik hoop 
niet dat gewasbeschermingsmiddelen helemaal 
verboden worden, inclusief ziektebestrijding. Niet 
spuiten is soms eigenlijk geen optie. Af en toe 
moet je als greenkeeper een klein beetje kunnen 
spuiten, om ervoor te zorgen dat onkruidgroei en 
ziekte niet uit de hand lopen. Wij hebben droge 
greens met een gezond gewenst grasbestand, 
maar dan nog kunnen de omstandigheden zo zijn 
dat je een schimmelaanval krijgt. Toernooistress in 
combinatie met extreem weer kan veel vragen van 
een grasplantje, waardoor het vatbaarder wordt 
voor ziektes.’ 

Primstar tegen klaver op de green
Hoofdgreenkeeper Jeroen Vingerhoets van de 
Brabantse 27 holes- en par-3-golfbaan Prise d’Eau 
gebruikt zo min mogelijk chemie, maar grijpt af 
en toe in. ‘Ik maak de greens ’s ochtends meteen 
droog en zorg er met bemesting voor dat de gras-
groei continu is en niet uit de hand loopt. Sinds 
een paar jaar verwijder ik paardenbloem en weeg-
bree met de hand van de greens. De fairway houd 
ik zo dicht mogelijk, zodat onkruid zo min mogelijk 
kans krijgt. Maar soms is spuiten nodig, bijvoor-
beeld als er aantasting zichtbaar is en het weer 
broeierig wordt. Wij spuiten dan Interface, omdat 
we in een waterwingebied zitten. Op de fairways 
en tees hebben we dit jaar een keer pleksgewijs 
met Primstar gespoten. 

Gras optimaal gezond houden
Greenkeeper Melissa Minnaard van The 
International legt uit hoe Arno Westhoven van 
HGM het greenkeepingteam aanspoort om fors 
in te zetten op de gezondheid van de grasplant: 
‘Het gras moet zo gezond mogelijk zijn, zodat het 
zo weinig mogelijk vatbaar is voor ziektes. Dat 
doen we met minerale en natuurlijke meststoffen. 

‘We hebben nog een paar jaar 
nodig om de juiste 
alternatieven te vinden’
Genomineerden gebruiken weinig tot geen chemie, maar zijn nog niet direct toe 
aan een totaalverbod 

De Green Deal staat pal voor de deur. Vakblad Greenkeeper is benieuwd hoe de Greenkeeper of the Year-genomineerden van dit jaar omgaan met het 

verminderen van de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen in hun werk. 

Auteur: Santi Raats
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Ook kijken we naar de omzetting van de moeilijk 
afbreekbare viltlaag door de toevoeging van bac-
teriën en schimmels.’

Beregenen tegen dauw
Hoofdgreenkeeper Andrew Knott van De Turfvaert 
is ook van mening dat de grasplant preventief zo 
goed mogelijk bewapend moet worden. Op De 
Turfvaert zijn nog nooit fungiciden ingezet tegen 
ziektes in de zes jaar tijd dat de baan bestaat. ‘Wij 
accepteren ziektes en proberen ze tegen te gaan 
door ons zwenkgras te stimuleren. Daarnaast 
anticiperen we op de momenten waarop er dauw 
is; als dat om twee of vijf uur ’s nachts is, dan zet-
ten we een kort beregeningsprogramma aan. Het 
beregeningswater verdrijft de dauw, want schim-
mels worden aangetrokken tot dauw. Als de dauw 
in de vroege ochtend verschijnt, dan halen we 
die weg met een lang stevig touw dat we hebben 
gekocht bij een scheepsbedrijf. Op de putting 
green heb ik het dauwprogramma niet uitgevoerd 
en daar is veel dollarspot zichtbaar. Op de andere 
greens hebben we dollarspot onder controle. 
Ik vernam dat ook DLF zijn immense velden op 
dezelfde manier beregent tegen dauw. Ik was blij 
om te horen dat het een beproefde methode is.’

op pad met colafles
Op De Turfvaert wordt het onkruid op de greens 
sinds dit jaar met de hand geplukt; voorheen 
werd er weleens gespoten. ‘In een week tijd gaan 
we met het team in alle halve uurtjes die we kun-
nen missen samen een green op, om handmatig 
onkruid te plukken en de gaatjes op te vullen 
met een mengsel van zand en graszaad uit een 
colafles. Handmatig plukken is sowieso beter dan 
spuiten, want met spuiten dood je wel klaver, maar 
zwenkgrassen gaan er geel uitzien en worden 
zwakker. Op de fairway en in de semi-rough heb-
ben we begin dit jaar wat gespoten tegen klaver. 
Want spelers kunnen hun bal moeilijk zien tussen 
het onkruid, zeker als de witte onkruidbloempjes 
gaan bloeien. Maar volgend jaar zullen we alles 
moeten oplossen door korter te maaien en rond 
te lopen met ijzer in spuitbare vloeistof; ijzer 
verbrandt de onkruidplant. We moeten alles foto-
graferen en vastleggen. Leren wordt volgend jaar 
erg belangrijk. Zelfs als er niet een verbod maar 
een beperking komt, zullen we als greenkeepers 
moeten leren en beter moeten worden in ons vak. 
Want met een beperkte hoeveelheid chemie kun 
je nooit de hele baan doen. We gaan sowieso toe 
naar micromanagement.’

Grote verschillen in de toekomst
Knott denkt niet dat er een totaalverbod op che-

mie komt. ‘Het lijkt me onwaarschijnlijk dat er 
op golfbanen helemaal niks meer gespoten mag 
worden’, zegt hij. ‘Maar mocht dat toch gebeuren, 
dan kan dat voor grote verschillen zorgen. Als de 
wet niet streng genoeg wordt gehandhaafd of als 
de boetes laag zijn, zullen sommige golfbanen een 
boete riskeren of mazen in de wet vinden om toch 
af en toe te kunnen spuiten. Die banen zullen dan 
weinig last hebben van onkruid of ziektes. Terwijl 
banen die zich wel aan de wet houden, altijd zul-
len kampen met een hoger percentage onkruid en 
ziektes.’

Door de mazen van het net
‘Ik denk dat er altijd mensen zullen blijven spuiten, 
verbod of geen verbod’, zegt Vincent de Vries van 
De Hoge Kleij uit ervaring. De hoofdgreenkeeper 
herinnert zich dat er vijftien jaar geleden ook een 
verbod op chemische middelen was, dat uitein-
delijk niet standhield. ‘Toen waren er ook partijen 
die zich daar niet aan hielden. Het is ook moeilijk 
te controleren. Sommige banen hebben in een 
bepaalde periode van het jaar bijvoorbeeld wel 
dollarspot en andere niet.’

Aantal liters per jaar nodig
De Vries vindt de Green Deal waardevol, omdat het 
greenkeepers aanspoort om alternatieve onkruid-
bestrijdings- en gewasbeschermingsmethoden 
te bedenken. Maar hij ziet de ideale situatie als 
volgt: ‘Als we op één moment per jaar een aantal 
liters zouden mogen spuiten, zou dat fijn zijn. Het 
ene jaar zit het op een baan mee qua ziektedruk, 
maar een ander jaar kan het tegenzitten. Drie jaar 
geleden hebben we op vier greens moeten spuiten 
tegen dollarspot, maar vorig jaar niks. Eind juli heb-
ben we Signum moeten spuiten op de green. Het 
ligt er ook aan wat je aan ziekte of onkruid accep-
teert. Bij mij mag er wel een plekje in zitten. Op de 
voorgreens en surroundings begon dit jaar dol-
larspot te verschijnen. Ik heb getwijfeld of ik zou 
spuiten, maar heb dat niet gedaan. Daar valt het 
de golfer minder op als er dollarspot is. Maar dol-
larspot kan ook de hele green wegvreten en dan 
heeft de golfer er visueel, maar ook speltechnisch 
last van, want de bal gaat dan stuiteren. De golfer 
wil dat niet, maar de greenkeeper ook niet, want 
als ziektes uit de hand lopen, ben je alles kwijt. Op 
dat soort momenten moet een greenkeeper echt 
kunnen ingrijpen.’

Verbod vraagt meer tijd
‘Ik denk dat een totaalverbod haalbaar is’, aldus 
Minnaard. ‘Maar niet meteen en alleen onder 
bepaalde voorwaarden. Wij moeten de tijd krijgen 
om voldoende alternatieve methoden te vinden 

en te ontwikkelen. Daarnaast zal de golfer zijn 
standaard moeten verlagen. Het is de taak van 
iedereen die betrokken is bij de Green Deal om de 
spelers daarover “bij te scholen”, zodat ze begrijpen 
waarom er bijvoorbeeld een madeliefje op de 
fairway staat. Maar ik vind het een mooi streven, 
waarvoor we ons allemaal hard moeten maken. 
Want het is schrikbarend waarmee in het verleden 
is gespoten. Dat is onacceptabel voor de toekomst.’
Ook Vingerhoets denkt dat greenkeepers op den 
duur zonder chemie kunnen onderhouden: ‘We 
kunnen nu al flink terug in ons chemiegebruik en 
ons best doen om het gras te versterken met extra 
kali en fosfaat. In de toekomst zullen er vast meer 
plantversterkende middelen op de markt komen. 
Maar de sector moet genoeg tijd krijgen om de 
juiste alternatieven te vinden. En de golfer heeft 
die tijd ook nodig, om geleidelijk aan te accepteren 
dat het beeld anders is dan in de “chemietijd”.’
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omdat ons land zo veel golfbanen telt.’
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onschatbare ervaringen en een waardevol 

netwerk op’
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‘We hoeven lang niet overal te beregenen, 
maaien, bewerken of bemesten’
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J. de Ridder
‘Informatie en doelstellingen moeten 

duidelijk overgebracht worden en ik ga 
pas verder als ik weet dat alle neuzen 

dezelfde kant op staan.’

Freek Hendrikx
greenkeeper Princenbosch

‘Iedereen kent mij in het clubhuis, omdat 
ik altijd rondloop met een big smile en 

een goed balletje kan slaan!’
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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 William Boogaarts als Greenkeeper of the Year 2017? 

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

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

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

getalenteerde Greenkeeper van Nederland.

Op 8 december word bekend gemaakt wie zich, van de zes 

meer dan voortreffelijke kandidaten, Greenkeeper of the 

Year 2017 mag gaan noemen, als opvolger van William 

Boogaarts.

www.greenkeeperoftheyear.nl

Wie wordt de opvolger van
William Boogaarts als

Greenkeeper of the Year 2017?

De winnaars van de afgelopen jaren: Koert Donkers, Kristian Summerfield en William Boogaarts.

Landgoed de Horst Driebergen

8 december 2016
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Waarom neemt u geen
super-abonnement?

Voor slechts € 100 ontvangt u tot 
het einde van dit jaar alle uitgaven 

van NWST. Vanaf 2017 betaald u het 
volledige jaarbedrag van € 215.

Stuur een mail naar Ilse Kuipers ilse@nwst.nl  
en uw abonnement wordt omgezet 

in een super-abonnement.  
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Ons personeel is bekend met BHV Veilig snoeien m.b.v. een hoogwerker Geen stortkosten, maar opbrengst houtsnippers

Boomrooierij Weijtmans
méér dan bomen rooien

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nlKreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Een imposant wagenpark staat tot uw beschikking
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Advies

In-/verkoop van 
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Afvoeren van blad 
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Boomrooierij Weijtmans beschikt over 11 eigen 

vrachtwagens en kan u altijd direct helpen. 

Twee Euro-VI auto’s zijn onze nieuwste aanwinst.

Uniek zijn onze telescoopkranen, waarmee we 

tot een hoogte van 32 meter takken vast kunnen 

pakken en afzagen, voor veilig en gecontroleerd 

rooien van bomen. Onze derde telescoopkraan is 

inmiddels ook volgens Euro-VI norm geleverd.

Onze opdrachtgevers zijn particulieren, 

bedrijven, instellingen en de overheid. 

Wij zijn tevens leerbedrijf en gecertificeerd 

iepen verwijderaar. Erbo erkend, VCA**, NEN, 

ISO 9001 en Groenkeur gecertificeerd.

Als eerste boomrooijerij in Nederland hebben

wij het certificaat voor de CO2 prestatie ladder

niveau 3 behaald.

Boomrooierij Weijtmans beschikt over goed opgeleide treeworkers en uniek 

materieel, zodat ieder karwei een honderd procent tevreden klant oplevert.

Onze unieke telescoopkranen met werkhoogte van maar liefst 42 meter
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Hightech versie 

van penetrometer

sortiment
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Centrumplan ermelo

Bomen zijn essentieelDe vakantie is voorbij, het rooiseizoen is weer in volle gang

Onze unieke telescoopkranen met 42 meter mast

Boomrooierij Weijtmans is nationaal en 

internationaal specialist in het rooien, snoeien 

en onderhouden van bomen. Vandaag de dag 

telt ons bedrijf ruim 25 vaste medewerkers, 

waaronder goed opgeleide boomrooiers, ervaren 

chauffeurs en machinisten, 9 gecertificeerde tree 

workers en 2 tree technicians. Daarmee is 

Boomrooierij Weijtmans een vooraanstaand 

speler in Nederland.

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei uitvoeren 

zonder schade aan te richten.

Wij kopen uw stamhout en houtsnippers graag 

in. Daarnaast verzorgen wij een verantwoorde 

afvoer van snoeiafval en blad.

Vraag vrijblijvend een offerte aan of lees 

meer over de mogelijkheden op onze site: 

www.boomrooijerijweijtmans.nl

Boomrooierij Weijtmans kunt u inschakelen voor elke klus: groot of klein. 

Onze vakmensen kunnen uw boom vakkundig rooien of snoeien.

Ook in het winterseizoen verrichten wij snoeiwerkzaamheden

Wij kopen uw stamhout graag in

Afvoer van blad, snoeihout en schoffelvuil op locatie

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nlKreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73
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Naar aanleiding van de discussie over kunstgrasvelden is het meer dan relevant om een licht te schijnen op de huidige stand van zaken omtrent  

natuurgras. De natuurgrasindustrie heeft de afgelopen jaren namelijk niet stilgezeten en tal van innovaties geïntroduceerd. Wat blijkt? De nieuwste 

natuurgrassen bieden bij goed onderhoud een uitstekend en zelfs goedkoper alternatief voor kunstgras.

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

Meer speeluren 
Op het gebied van bespelingstolerantie heeft 
natuurgras in de afgelopen jaren een enorme groei 
doorgemaakt. Waar sportvelden vroeger slechts 
250 uur per jaar bespeeld konden worden, kan 
tegenwoordig een veld met de nieuwste gras-
rassen al minstens 450 speeluren aan. 

Beter voor milieu
Ook met het oog op het milieu is natuurgras een 
goede keuze. Bij gedegen onderhoud is natuurgras 
een duurzaam, milieu- en CO2-vriendelijk product. 
Zo legt natuurgras broeikasgassen uit de lucht 
vast in de bodem en geeft hier zuurstof voor terug. 
Bovendien kan de keuze voor het juiste graszaad-
mengsel van grote invloed zijn op de duurzaam-
heid van de mat. Er bestaan tegenwoordig  
grassen met eigenschappen als uitstekende ziekte-
resistentie, droogtetolerantie en mineralen- 
benutting. Door deze eigenschappen kan er 
bespaard worden op bijvoorbeeld pesticiden, 
water en meststoffen.

lagere kosten
De aanleg van een kunstgrasveld kost al snel zo’n 
400.000 euro. Een natuurgrasveld is in dit opzicht 
veel goedkoper: de aanlegkosten hiervan  
bedragen ongeveer 80.000 euro. Wat betreft de 
jaarlijks terugkerende kosten is er tussen kunst- en 
natuurgras nog een groot verschil: de onderhouds- 
en afschrijvingskosten voor een natuurgrasveld 

bedragen jaarlijks zo’n 14.000 euro, tegenover 
42.000 euro voor een kunstgrasveld.

De natuurlijke keuze
Natuurgras scoort dus op alle fronten. Vergeet 
daarnaast niet de beleving van natuurgras: écht 
gras ruikt én voelt lekker, speelt volgens veel  
sporters beter en zorgt voor minder blessures.

Innovaties in natuurgras- 
industrie bieden uitstekend  
alternatief voor kunstgras

'Tegenwoordig kan een  

veld met de nieuwste  

grasrassen al minstens  

450 speeluren aan'

‘Écht gras ruikt én voelt  

lekker, speelt volgens veel  

sporters beter en zorgt voor 

minder blessures'

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6170
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Woord voorzitter…
Mocht ik in mijn vorige column even lekker losgaan over mijn liefde voor toernooi-
greenkeeping, dit keer een ander stokpaardje: greenkeepinghistorie. Greenkeeping en 
golf hebben immers een prachtige geschiedenis. Ik vind het prachtig om te lezen hoe golf, 
golfbanen en natuurlijk het onderhoud zich hebben ontwikkeld. Als je met de toekomst 
bezig bent, lijkt het me belangrijk dat je ook iets van het verleden weet.
Ik vraag me weleens af hoeveel greenkeepers iets weten over de historie van hun vak. Ik 
hoop dat veel greenkeepers een idee hebben van wat en waar St. Andrews is. Maar ook 
dat ze weten dat Old Tom Morris de eerste greenkeeper was op deze beroemde baan. 
Hij staat bekend als de founding father van modern greenkeeping. Hij was bijvoorbeeld 
degene die het bezanden – ofwel topdressing – op de greens introduceerde, en ook, 
toen al (rond 1860), het gebruik van zeewier. Hij begon greens echt te onderhouden en 
daarnaast ook aandacht te besteden aan de hindernissen in de baan. Wat ik ook echt 
bijzonder vind: hij was een fervent en goed golfer (British Open-winnaar), dus hij hield 
zich ook bezig met het ontwerp van de baan. Hij wordt hierdoor een beetje gezien als 
de uitvinder van strategisch golf. 
Ik vind dat je daar als greenkeeper wat van moet weten. Dat je nadenkt over zaken als: 

Waarom liggen bunkers op de plekken waar ze liggen? Hoe dient een hole gespeeld te worden? Allemaal heel belangrijke onderwerpen waar 
een architect over nagedacht heeft, wat het golfspel zo mooi maakt en waar wij als greenkeepers veel invloed op hebben. Strategische, straf-
fende en heroïsche golfholes of golfhole-ontwerp: naar mijn bescheiden mening moet je daar iets over weten. Je hoeft niet single handicap te 
spelen, maar je moet wel gevoel hebben voor een baan en weten wat de bedoeling is van een hole.
Ik kan hier nog uren over doorgaan, maar ik wil het ook even hebben over het voorzittersdiner. Eind september van dit jaar hebben we alle 
oud-voorzitters van de NGA uitgenodigd voor een diner. Als ik het hier dan toch heb over belangrijke historie, dan is dit een prachtig voor-
beeld. Geschiedenis is belangrijk, deze mensen zijn belangrijk. Helaas kon Jurgen de Ruyter er niet bij zijn, maar hij en alle andere aanwezigen 
zijn belangrijk voor de greenkeeping in Nederland. Het was fascinerend van Ties Straatman te horen hoe de NGA is ontstaan uit een lokale 
wedstrijd en dat de vader van Alan Rijks daarbij een rol speelde. Het was prachtig om te horen hoe de NGA onder Arnoud de Jager verder 
tot bloei kwam, met daarnaast natuurlijk wat sappige anekdotes. Onder Rob Wilderom werden we steeds internationaler, omdat ze in het 
buitenland ineens in de gaten kregen dat hier in dit kikkerlandje van alles gebeurde. We kregen een stevige zetel binnen de FEGGA; deze werd 
door John van Hoessen met verve ingevuld. We kregen statuten en door de samenwerking met de NGF een steeds professioneler karakter. 
Natuurlijk werden de voorzitters altijd gesteund door fanatieke medebestuursleden, die zich ook ongelooflijk hebben ingezet voor de NGA 
en de greenkeepers in Nederland.
Op 25 november aanstaande vieren we met de Nederlandse Greenkeepers Associatie ons 25-jarig bestaan. Een prachtig moment om nog 
eens terug te kijken naar de historie van de NGA en greenkeeping in Nederland. Hopelijk zijn jullie er allemaal bij. Ook niet-leden zijn wel-
kom! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, hoe meer kennis en kennisdeling. De NGA heeft een mooie historie, een goede basis en een stevig 
fundament. We zijn klaar voor de toekomst en we hebben er zin in.

Met groet,
Koert Donkers

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

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

Graszaden:
Barenbrug Holland, Innoseeds.

Meststoffen/gewasbescherming/bezandingsmateriaal:
Bayer Environmental Service, Compo Benelux, Heicom, Everris, 
Melspring, GreenMix, Aqua-Aid.

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

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

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

NGA donateurslijst:
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Ik werk nu sinds vier maanden op Harbour Town, Hilton Head 
Island. Ik viel direct met mijn neus in de boter: het toernooi RBC 
Heritage PGA Tour begon toen ik aankwam. Wat een belevenis 
was dit, een internationale wedstrijd met topgolfers. De wedstrijd 
werd live uitgezonden op CNN. Indrukwekkend waren de grote 
tribunes op de mooiste locaties van de golfbaan. 

Tijdens dit toernooi heb ik elke dag ‘s ochtends de fairways gemaaid. 
De medewerkers en machines begonnen om 5.00 uur met werken, om 
ervoor te zorgen dat het toernooi gespeeld kon worden op een super-
goed onderhouden baan. Volgend jaar ben ik weer bij het RBC Heritage. 
Daarna ga ik terug naar Nederland, in mei 2017, hoewel ik erover denk 
om voor ik terugkeer nog door een deel van Amerika te reizen.
We werken nu met 21 medewerkers op achttien holes, een superin-
tendent, twee assistenten, vier interns net als ik, twaalf Mexicanen, twee 
Amerikanen. We beginnen elke dag om 6.30 uur en werken gemiddeld 
45 uur per week. We hebben lunchpauze van 11.00 tot 12.00 uur. Tot 
11.00 uur werken we van hole 1 toe naar hole 18; dit om de golfers 
voor te blijven, die in het hoogseizoen 275 dollar betalen voor een 
rondje golf. 
Elke dag, vroeg in de ochtend, worden de greens gemaaid, setup en 
greenbunkers worden aangeharkt. Ik ben ‘s morgens voornamelijk 
bezig op de greens, maaien, rollen, setup. Wij, de interns, doen altijd de 
setup (holes steken, tee markers verplaatsen). Als je de setup doet, ga 
je als laatste over de hole en zorgt je ervoor dat alles er goed uitziet, 
bijvoorbeeld bunker harken, allemaal in dezelfde richting, prullenbakken 
legen, en als het nodig is paden schoonblazen met een buffalo blower. 
Na de lunch doen we allerlei verschillende klussen, bijvoorbeeld rough 
en fairways maaien, graszoden, beregeningssysteem, mulch verspreiden, 
heggen knippen etc. De fairways worden drie keer per week gemaaid, 
tussen twee flights in, vaak na de lunch. De Mexicanen maaien de 
tees, surrounds, rough en bunkers. Greens, tees en surrounds worden 
altijd met de handmaaier gemaaid. De greenhandmaaiers hebben geen 
groomers. Elke week worden de greens licht bezand en licht verticaal 
gemaaid. Ook het bezanden en verticaal maaien van de greens wordt 
tussen twee flights in na de lunch gedaan. 
De baan heeft nu, in het hoogseizoen, alleen maar bermudagras. Het valt 
mij op dat, als er bijvoorbeeld een divot is, je geen graszaad nodig hebt. 
Je vult het op met zand, zorgt dat de grond gelijk is (level) en het bermu-
dagras herstelt zichzelf. Het gras groeit erg snel in deze hitte en met de 
hoeveelheid water en mest die ze hier gebruiken. Soms groeit het gras 
maar één kant op. Als je bijvoorbeeld een hole plug hebt met gras dat 
de andere kant op groeit dan de greens, krijg je een ‘halve maan’. Het 

bermudagras groeit zo hard, dat de rough nu met kooimaaiers wordt 
gemaaid; cirkelmaaiers zouden te veel hopen achterlaten. De baan is 
in de tweede week van juni belucht met holle pennen, de greens, tees, 
fairways, surrounds en rough bezand. Twee maanden later, in de eerste 
week van augustus, gebeurt ditzelfde weer.
Al met al is het erg leerzaam tot nu toe en ik heb het goed naar mijn 
zin. Ik moet nog aan mijn (online) opleiding beginnen; dat ga ik komende 
winter doen.
Ik woon op het eiland in een resort op zo'n 15minuten rijden vanaf de 
golfbaan. Na het werk gaan we vaak naar het strand of het zwembad 
in het resort. Ook golfen we regelmatig met de interns. Het was best 
spannend om alles achter te laten en naar Amerika te gaan voor een 
jaar, maar ik ben erg blij dat ik het heb gedaan en kan niet wachten tot 
de volgende RBC. 

Milan den Dikken

Milan den Dikken op Harbour Town

www.ngagolf.nl • info@ngagolf.nl 
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SAVE THE DATE:
 25 NOVEMBER 2016

feest voor iedereen

• ALV
• CONTACTDAG
• BEURS
• DAGACTIVITEITEN
• DINER
•  JUBILEUMFEEST MET DJ 
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Beste dames en heren,
 
Bij dezen een uitnodiging voor een nieuwe serie interactieve NGF-
agronomieworkshops in samenwerking met de NGA en NVG. Deze 
workshops worden verspreid door Nederland georganiseerd voor 
greenkeepers en hoofdgreenkeepers, baancommissies, golfclubmana-
gers en golfbaanmanagers. Het doel van de interactieve workshops is 
om best practices (do’s-and-don’ts) uit te wisselen, van elkaar te leren 
ten behoeve van de structurele speelkwaliteit en om te komen tot 
oplossingsrichtingen in uw Green Deal-opdracht.
 
DATA eN locATies
Maandag 7 november  Golfclub Anderstein
Dinsdag 8 november  G&cc Hoenshuis
Donderdag 10 november Golfclub Houtrak
Vrijdag 11 november  Drentsche G&cc
 
Maandag 14 november  Golfpark De Turfvaert
Dinsdag 15 november  Golfbaan Delfland
Donderdag 17 november Golfbaan Welschap
Vrijdag 18 november  Twentsche Golfclub

 

ProGrAMMA
12:30 - 13:00 uur Ontvangst met broodjeslunch
13:00 - 13:15 uur Green Deal en Integrated turfgrass management   
  (nieuwe inhoud)
13:15 - 13:45 uur Best practices (vanuit integrale benadering - 
  nieuwe inhoud)
13:45 - 14:30 uur NGA-hoofdgreenkeepers met best practices
14:30 - 14:45 uur Pauze
14:45 - 15:15 uur Interactieve groepssessies met deelnemers
15:15 - 16:00 uur Korte excursie over de baan
16:00  Einde met drankje in de bar
 
Uw inschrijving zien wij graag tegemoet tot een week voor de betref-
fende datum, door te mailen naar golf@ngf.nl. Om de interactie en 
kennisuitwisseling te faciliteren, wordt met een maximum van 20 
deelnemers per workshop gewerkt, dus schrijf snel in!
 
De prijs voor deelname aan een van de workshops is 30 euro incl. 
btw per persoon. Deze kostprijs wordt in rekening gebracht omdat 
de workshops onafhankelijk van producten of leveranciers gegeven 
worden. De meerwaarde van de kosten kan gezocht worden in de 
onafhankelijke kennisvermeerdering op het gebied van structurele 
speelkwaliteit.

Uitnodiging 
GreeNKeePers/HooFDGreeNKeePers

NGA-Nieuws
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Maandag 10 oktober werd onze jaarlijkse Nationale NGA-Green-
keeperswedstrijd weer gehouden. Dit jaar waren we te gast op de 
Kennemer Golf & Country Club in Zandvoort. De 95 deelnemers 
werden ontvangen met een kop koffie en na een welkomstwoordje van 
de voorzitter vertrokken ze –greenkeepers, begunstigers en dona-
teurs – de baan in. De zon kwam er goed door, zodat de deelnemers 
zich konden uitleven op deze mooie, maar vooral perfect geprepa-
reerde baan. De greenkeepers van de Kennemer hadden de baan in 
toernooicondities gebracht (stimp 11,5). Voor de minder geoefende 
deelnemers was er een clinic. Bij binnenkomst van de deelnemers werd 
het meteen weer gezellig; de uitdagende baan leverde genoeg gespreks-
stof op. Aansluitend was de prijsuitreiking, met als mooie verrassing de 
bekendmaking van de locatie voor de NGA-wedstrijd in 2017. Deze zal 
plaatsvinden op Golf & Country Club Geijsteren. Eric van Wijnhoven en 
zijn team hebben veel toernooi-ervaring, dus ook hier verwachten we 
weer een toptoernooi. Na de prijsuitreiking was het snel omkleden en 
klaarmaken voor het diner, dat weer uitstekend verzorgd werd door de 
Kennemer. Hierbij nog van harte gefeliciteerd voor de prijswinnaars!

UiTslAG WeDsTrijD:
Hcp 0-24
1e Manfred van der Wal (wisselbeker)
2e Cees Wolters
3e Freek Hendriks 

Hcp 24-36
1e André Bosboom
2e Richard Ferdinands
3e Bram Metselaar

Hcp 36-54
1e Marco Mooren
2e Guus Perdok
3e Eric Janssen

Donateurs
1e Peter Mook
2e Albert Timmerman
3e Maarten van Heck 

clinic 
1e Bas van Dijk
2e Jan IJmker
3e René Devèrs

Neary
Simon van Boxtel

longest
Hcp 0-24: Rob van Hoof
       24-36: Marco Blom
       36-54: Arjen ten Brinke
Donateurs: Ruud de Deugd

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag, met dank aan:
• Kennemer Golf & Country Club
• Vooges catering
• Headpro Hiddo Uhlenbeck
• Greenkeepersteam Kennemer
• VGR Golfequipment (lunch)
• ICL Meststoffen (lunch)
• Donateurs (prijzen)

Graag zien we jullie volgend jaar terug op Golf & Country Club 
Geijsteren voor onze jaarlijkse NGA-greenkeeperswedstrijd. 

Organisatie greenkeeperswedstrijd,
Antoon Kuijstermans
Jan-Huub van der Heijden
Vincent de Vries

Nationale NGA-Greenkeeperswedstrijd
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Chairman’s dinner: 25 jaar NGA

De NGA heeft in 25 jaar vijf voorzitters gehad. 
Als je tenminste Koert Donkers, die sinds enige 
maanden de voorzittershamer hanteert, niet mee-
telt. Heel terecht begon de discussie tijdens het 
Chairman’s Dinner dan ook met een presentatie 
van Koert Donkers over zijn visie op de toekomst 
van de NGA. Kort samengevat ziet Donkers in de 
toekomst het vak en de professionaliteit van het 
vak belangrijker worden. De NGA is daarvoor een 
middel, maar zeker niet meer een doel op zich. 
Donkers schetst in zijn presentatie een aantal ste-
vige uitdagingen die de golfsector tegemoet gaat. 
De Green Deal is daar een van, maar ook de roboti-
sering van het vak en SMART. Als Donkers inzoomt 

op de verschillende onderdelen van de toekomst 
van de NGA, blijkt daarin een aantal stevige 
primeurs verstopt te zitten. Zoals een mogelijke 
hoofdsponsor voor Pro Turf Care, die hopelijk  
binnenkort bekendgemaakt zal worden. Of de 
wens van de NGA om nadrukkelijker bij de  
opleidingen betrokken te worden. Donkers:  
‘Het moet weer een opleiding worden die een 
NGA-goedkeuringsstempel verdient en krijgt.’ 
 Een laatste ambitieuze plan betreft een punten-
systeem zoals bijvoorbeeld het Engelse BIGGA dat 
heeft. Dit houdt in dat je als greenkeeper of hoofd-
greenkeeper jaarlijks een aantal opleidingspunten 
moet verzamelen. Hiermee kun je aantoonbaar in 

jezelf blijven investeren, ‘a lifelong learning’. Doe je 
dat niet, dan raak je als het ware je diploma kwijt 
en kun je niet werken als gecertificeerd greenkee-
per. In veel vakken bestaan dergelijke puntenstel-
sels, bijvoorbeeld voor de European tree workers. 
Nederland kent 1000 mensen met een ETW-
diploma, die ieder jaar punten moeten verzamelen. 
De NGA is van plan dit eerst goed onderzoeken, 
maar de eerste geluiden zijn positief.
Het puntenstelsel is niet het enige bewijs dat de 
NGA iets nadrukkelijker buiten de eigen doelgroep 
wil kijken. In het huidige bestuur zitten twee oud-
greenkeepers die momenteel nog wel werkzaam 
zijn in de sport, maar dus niet meer direct in de 

Vak van greenkeeper  
beter verkopen

op 20 november 1991 werd de eerste bijeenkomst van de NGA georganiseerd. Bij die gelegenheid werd Ties Straatman op het schild gehesen als de  

eerste voorzitter. Vijfentwintig jaar minus twee maanden later kwamen alle voorzitters die de NGA ooit heeft gehad bij elkaar, inclusief het huidige 

bestuur van de vereniging. Het gespreksonderwerp: het verleden, maar vooral de toekomst van de Nederlandse Greenkeepers Associatie. 

Auteur: Hein van Iersel
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5 min. leestijd

golf. Bestuurslid Martin Brummel gaat fungeren als 
het lijntje met de buitenwereld en moet zorgen dat 
er connecties komen met bijvoorbeeld de field-
managers van de BVO’s. Daarmee zou de deur voor 
echte grasmensen van buiten de golfsector open-
gezet worden om lid te worden van de NGA.

Bedreigingen
Wie het bovenstaande leest, zou bijna denken 
dat er geen bedreigingen zijn. Nu, die zijn er wel 
degelijk. Arnoud de Jager schetst een heel belang-
rijke. De NGA is altijd uitgegaan van een breed 
opgeleid greenkeepersteam onder leiding van een 
hoofdgreenkeeper. De Jager is bang dat we ook 
in Nederland meer naar het Amerikaanse model 
groeien, waarbij je een zeer hoog opgeleide super-
intendent hebt met daaronder vooral heel veel 
goedkope handjes. In Amerika zijn dat voorname-
lijk Mexicanen; in Nederland kom je op een aantal 
golfbanen al Oost-Europeanen tegen. Niks mis met 
die mensen, natuurlijk. De vraag is echter of je een 
breed opgeleid greenkeepersteam nodig hebt, of 
dat het werk ook afkomt met laag opgeleide  
mensen onder aanvoering van één universitair 
opgeleide hoofdgreenkeeper. Iedereen lijkt het 
erover eens dat het beeld dat De Jager schetst 
wel eens reëel kan zijn, hoewel met name Ties 
Straatman bang is voor de kloof die op die manier 
ontstaat. Volgens John van Hoesen is het het beste 
om in dit verband meer samen te werken met de 
NVG. Daar zitten de werkgevers en zij bepalen 

uiteindelijk wat er gaat gebeuren. Arnoud de Jager: 
‘Wat is het golfbanen waard om greenkeepers op 
te leiden?’

Aannemers
De oud-voorzitters zijn gezamenlijk opvallend mild 
over de rol van de aannemers. Nog niet zo lang 
geleden werd je in de golfsector bijna gestenigd 
als je alleen maar opperde dat het onderhoud van 
een golfbaan beter gedaan zou kunnen worden 
door een gespecialiseerde aannemer. Inmiddels 

HeT cHAIrMAN’S DINNer WerD  
GeHoUDeN op GolfBAAN  
De lAGe VUUrScHe eN WerD 
BIJGeWooND Door:

Ties Straatman
Jan van Montfrans
Koert Donkers
Rob Wilderom
John van Hoesen 
Jan Buman
Jolanda Vonder 
Arnoud de Jager 
Anton Kuystermans
Jannes Landkoon 

Jolanda Vonder en Arnoud de Jager

Rob Wilderom 

Antoon Kuystermans

FORUM

Het gaat dan allang niet 

meer om vakmanschap 

alleen, maar ook om  

communicatie en staan 

voor je vak

Wat is het de golfbanen 

waard om greenkeepers op 

te leiden?
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Jan van Mondfrans 

is meer dan de helft van de banen in onderhoud 
bij aannemers en het einde lijkt nog niet in zicht. 
Aannemers zullen in het algemeen natuurlijk meer 
werken met flexibele teams. En hoewel iemand 
van de aanwezigen roept dat aannemers soms  
wel bang lijken te zijn voor greenkeepers, is het 
algemene gevoel duidelijk positief, en denkt men 
dat greenkeepers die op een traditionele baan 
werken misschien wel minder kansen hebben. 
Bestuurslid Jan Buman: ‘Het kan toch niet zo zijn 
dat een goed opgeleide greenkeeper door een 
tandarts wordt opgedragen wat hij moet doen.’
Arnoud de Jager reageert met milde humor en 
een cynische ondertoon: ‘Dit is een discussie van 
dertig jaar terug. Er is niets veranderd.’

Die opmerking lijkt overigens de rest van de  
middag te beheersen. Veel bedreigingen in de 
greenkeepingwereld zijn zaken die al tientallen 
jaren spelen en hebben een hoog kip-of-ei 
gehalte. Greenkeepers hebben vaak het idee dat 
zij onderaan in de pikorde staan en door baan-
commissies niet altijd serieus genomen worden. 

Niks mis mee, natuurlijk, maar dat leidt  

ook tot een zesjescultuur, waarin iedereen  

braaf zijn best doet, zonder dat de echte  

uitschieters en toppers beloond en  

gewaardeerd worden
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Ties Straatman

FORUM

Het punt is dat je daar als greenkeeper ook zelf iets 
aan kunt doen. Er is misschien op jouw golfbaan 
niet altijd ruimte voor, maar in het algemeen zal 
het gewaardeerd worden als jij als greenkeeper 
voorstelt om een korte presentatie te geven op de 
ALV van jouw club of om een stukje te schrijven 
in het clubblad. Dat zijn allemaal manieren om 
het vak uit te dragen en er meer respect voor te 
verwerven. 

Rob Wilderom geeft aan dat de NGA een belang-
rijke rol kan spelen als kennisnetwerk. Jan van 
Montfrans sluit zich daarbij aan. In zijn visie  
moeten we het vak beter leren verkopen.  
Het ultieme voorbeeld hebben we volgens hem 
gezien op het laatste Dutch Open, waar Niall 
Richardson heeft laten zien wat het betekent om 
ambassadeur te zijn voor je vak. Het gaat dan 
allang niet meer om vakmanschap alleen, maar 
ook om communicatie en staan voor je vak.
Een goed voorbeeld van een echte ambassadeur  
voor het vak is Christian Summerfield, 
Greenkeeper of the Year 2016. Summerfield was 
eigengereid, gepassioneerd en op-en-top vak-
man, allemaal eigenschappen die hem niet alleen 
maar populair maakten bij zijn collega’s. John 
van Hoesen: ‘De greenkeepers leunen nu net iets 
meer achterover en denken: “na mij de zondvloed”, 
sinds Summerfield weg is.’ Van Hoesen snijdt 
een belangrijk punt aan. Nederlanders denken 
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JohnDeere.nl

Wanneer capaciteit telt, 
reken op de 9009A
De nieuwe 9009A TerrainCut Roughmaaier heeft een totale maaibreedte 
van 274 cm en combineert een maximale productiviteit met een 
uitstekende maaikwaliteit.

Het unieke ontwerp van de dubbele maaidekophanging, zorgt ervoor dat 
de 5 grote roterende maaidekken de contouren van de baan moeiteloos 
kunnen volgen met een zichtbaar betere afwerking als resultaat.

Intelligente eigenschappen zoals de gemakkelijk instelbare maaihoogte, 
eHydro aandrijfsysteem en het TechControl systeem zorgt voor het 
managen van de maai-, draai- en transportsnelheid resulterend in een 
soepele, consistente en productieve dag.

Financiering
vanaf

0,00%
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Jannes Landkroon

John van Hoesen Koert  Donkers

FORUM

nogal gauw: doe maar gewoon, dan doe je al gek 
genoeg. Niks mis mee, natuurlijk, maar dat leidt 
ook tot een zesjescultuur, waarin iedereen braaf 
zijn best doet, zonder dat de echte uitschieters en 
toppers beloond en gewaardeerd worden. Het aar-
dige is dat de voormalige voorzitters van de NGA 
het bewijs vormen dat er ook uitzonderingen zijn. 
Bijna allemaal hebben ze na hun voorzitters- 
periode een forse carrièrestap kunnen maken. 
Wilderom en De Jager zijn allebei directeur van 
beroep. De Ruyter – helaas niet aanwezig vanwege 
een reisje met zijn kinderen – is naast hoofdgreen-
keeper van De Herkenbosch ook manager van een 
enorm landgoed. En ook John van Hoesen heeft 

een stap kunnen zetten door van Edda Huzid te 
verhuizen naar The Duke.

‘Dit is een discussie van  

dertig jaar terug. 

er is niets veranderd’

JohnDeere.nl

Wanneer capaciteit telt, 
reken op de 9009A
De nieuwe 9009A TerrainCut Roughmaaier heeft een totale maaibreedte 
van 274 cm en combineert een maximale productiviteit met een 
uitstekende maaikwaliteit.

Het unieke ontwerp van de dubbele maaidekophanging, zorgt ervoor dat 
de 5 grote roterende maaidekken de contouren van de baan moeiteloos 
kunnen volgen met een zichtbaar betere afwerking als resultaat.

Intelligente eigenschappen zoals de gemakkelijk instelbare maaihoogte, 
eHydro aandrijfsysteem en het TechControl systeem zorgt voor het 
managen van de maai-, draai- en transportsnelheid resulterend in een 
soepele, consistente en productieve dag.

Financiering
vanaf
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Over het officiële begin van de Nederlandse 
Greenkeepers Associatie lijkt weinig twijfel.  
Op 20 november 1991 werd op Golfclub Zeewolde 
de eerste en tevens oprichtingsvergadering van de 
Nederlands Greenkeepers Vereniging gehouden.  
U leest het goed: de NGA heette bij oprichting 
helemaal geen associatie, maar gewoon  
vereniging. Waarom hier later vanaf werd gestapt 
is niet helemaal duidelijk, maar omdat in die tijd de 
commerciële banen ook al een vereniging hadden, 
was men wellicht bang voor verwarring met de 
vereniging van golfbanen. Bij die eerste  
vergadering werd Ties Straatman benoemd als 
voorzitter van de nieuwe belangenorganisatie. 
Andere mensen die toetraden tot het bestuur 
waren secretaris Henk van Manen en Rob Spruit  
en Gerard Koster als bestuursleden. 

In januari 1991 had de eerste bijeenkomst van het 
voorlopige bestuur al plaatsgevonden. Dit  
voorlopige bestuur bestond, naast Ties Straatman 

en de andere bestuursleden die in november van 
dat jaar officieel werden benoemd, verder nog uit 
Maarten van Ede, die aanschoof als adviseur van 
de NGF. De officiële statuten van de NGA werden  
ondertekend op 7 mei 1991. 
Ties Straatman herinnert zich die eerste tijd nog 
haarfijn. Als hoofdgreenkeeper van de Sallandsche 
Golfclub had hij veelvuldig contact met de banen 
uit de buurt. Straatman: ‘Op een gegeven moment 
kwam Jaap Rijks, die toen met Jan Brewer en Jeff 
Collinge in de Commissie Greenkeeping van de 
NGF zat, met het idee om een landelijke club op  
te richten. Dat is dus de NGA geworden.’

Verder terug in de tijd
Wie verder speurt in de boeken, leest al gauw dat 
die naam ‘Nederlandse Greenkeepers Vereniging’ 
eigenlijk niet zo slecht was. In 1969 was Steven van 
Hengel, de toenmalige hoofdgreenkeeper van de 
Kennemer Golfclub, begonnen met een jaarlijkse 
greenkeeperdag. De eerste dag werd toen  

georganiseerd op de Hilversumsche Golfclub. Uit 
dit initiatief ontstond toen een eerdere editie van 
de Nederlandse Greenkeepers Vereniging. Een club 
die overigens maar kort heeft bestaan en nooit 
erg succesvol is geweest. Dat kwam mede doordat 
de bestuurders van de oude verenigingsbanen, 
die toen nog oppermachtig waren, bijna bang 
waren voor ‘het rode gevaar’ van een greenkeepers-
vakbond. Wijlen Klaas Swart memoreert in een 
interview dat in 1998 in vakblad Greenkeeper werd 
gepubliceerd, dat de toenmalige voorzitter van 
de Nederlandse Golf Federatie, Rahusen, een brief 
heeft gestuurd naar de banen om hen te waar-
schuwen voor deze vakbond. Volgens Swart  
mochten greenkeepers van de Hattemse, de 
Sallandsche en de Twentsche Golfclub om die 
reden ook geen lid worden van de Nederlands 
Greenkeepers Vereniging. 
Gelukkig was daar in 1991 en 1992 geen sprake 
meer van. De NGA werd opgericht na een actieve 
lobby van de Commissie Greenkeeping van de 

De NGA verdient zilver 
De NGA bestaat op 20 november 2016 exact vijfentwintig jaar. een lange tijd, maar vooral ook een periode waarin heel veel bereikt is  

voor de golfsector en het vak van greenkeeping. 

Auteur: Hein van Iersel
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NGF. Met dus als belangrijkste aanjagers: Jaap Rijks, 
de vader van golfarchitect Alan Rijks en verder 
Maarten van Ede, Jan Brewer en Jeff Collinge. 

Groei 
De groei van de NGA, zoals de associatie al snel 
genoemd werd, ging aanvankelijk op volle kracht. 
Al na ongeveer twee jaar zat de associatie op 200 
leden. Mede om die reden nam de administratieve 
druk op de bestuursleden toe en werd in de zomer 
van 1993 Frans Heinsius toegevoegd aan het 
bestuur van de associatie, om Henk van Manen 
te ondersteunen als secretaris van de club. Frans 
Heinsius was geen gewone greenkeeper, maar een 
gepassioneerde golfer, die niet alleen lid was van 
de Veluwsche Golfclub, maar ook zijn eigen golf-
baantje om zijn huis had liggen.

De jonge club barstte van de ambitie. Op de 
speciale NGA-pagina die in iedere uitgave van 
Greenkeeper wordt gepubliceerd, was te lezen 
dat de associatie actief meehielp aan de totstand-
koming van de opleiding Greenkeeper, die werd 
georganiseerd door IPC Groene Ruimte in Arnhem. 
In 1994 werd zelfs geopperd om greenkeepers te 
laten meedoen aan de NGF-competitie. Ook werd 
er hard gewerkt aan betere arbeidsvoorwaarden 
voor greenkeepers. 

Veiligheid 
Een van de thema’s die in de eerste jaren van de 
NGA zeer belangrijk werden gevonden, was de  
veiligheid van het baanpersoneel. Op dat gebied  
is er in al die jaren weinig of niets ten goede  
veranderd. Als je de NGA-pagina’s doorleest die 
in iedere uitgave van Greenkeeper staan, lees 
je van tijd tot tijd dat NGA-bestuursleden zich 
aan- en afmelden. De eerste voorzitterswissel was 
tijdens de alv van de NGA op 27 november 1996. 
Straatman had er toen op één week na precies vijf 
jaar voorzitterschap op zitten en werd opgevolgd 
door Jurgen Ruyter. In het interview dat ter  
gelegenheid hiervan werd gepubliceerd, meldde 
aftredend voorzitter Straatman dat de NGA er goed 
voor stond en 250 leden groot was. Straatman: 
‘De NGA is inmiddels breed bekend bij iedereen 
in de golfsector. De NGA wordt serieus genomen.’ 
Als belangrijkste winstpunt zag Straatman de toe-
genomen openheid van greenkeepers onderling: 
‘Neem een jaar of tien geleden. Iedereen bleef 
maar op zijn eigen baan zitten. Wat je nu ziet, is  
dat greenkeepers elkaar bellen, bezoeken en  
informatie uitwisselen.’
Jurgen Ruyter in hetzelfde interview: ‘Als vakbond 
zou de NGA nooit kunnen functioneren. De NGA 
is daar te klein voor en er is te weinig kennis over 

25 JAAR
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juridische zaken. Als vakbond zul je heel anders 
moeten opereren in contacten met bijvoorbeeld 
de NGF. Dat is niet onze stijl.’
De woorden van Ruyter zullen later profetisch  
blijken. Anno 2016 is de reuring rond al dan niet 
een speciale cao voor greenkeepers wat gestild, 
maar dit thema heeft minimaal tien jaar lang de 
verhoudingen binnen de greenkeeperswereld 
behoorlijk op scherp gezet. Het NGA-bestuur 
stelde daarbij steeds dat het zichzelf niet de juiste 
partij achtte om onderhandelingen voor een cao 
golf te voeren. Veel leden waren het daar niet mee 
eens.

Ruyter bleef overigens niet lang aan het bewind.  
Al na drie jaar, in het najaar van 1998, werd hij 
opgevolgd door Arnoud de Jager. Ruyter is daar-
mee de kortst zittende voorzitter in de vijfentwin-
tigjarige geschiedenis van de NGA. 
Over de associatie als zodanig zegt dat allemaal 
weinig. De NGA groeide nog steeds, hoewel niet 
meer zo snel als in de beginjaren. Maar het bestuur 
onder voorzitterschap van Jurgen de Ruyter was 
ambitieus. Zo werden bijvoorbeeld in korte tijd een 
speciale NGA-kledinglijn en een NGA-mediatheek 
opgericht. Het is niet meer voor te stellen in de 
tijd van internet, YouTube en Google, maar tegen 

vergoeding van de verzendkosten kon men een 
aantal boeken en video’s huren. 

Denk na voor u slaat 
Arnoud de Jager opende zijn zittingsperiode met 
een intensieve campagne om meer aandacht te 
vragen voor de veiligheid van de greenkeeper. 
Onder de titel Denk na voor u slaat werden posters 
gedrukt die verspreid werden onder de golfbanen. 
In het interview ter gelegenheid van zijn aan-
treden was duidelijk te merken welke accenten 
Arnoud de Jager als voorzitter wilde gaan zetten. 
De Jager leek erg te hechten aan een smetteloze 
presentatie van een golfbaan. Anderzijds besefte 
hij ook hoe lastig het was om dat in de praktijk te 
realiseren. De Jager: ‘Als ik dan weer terug ben op 
Gendersteyn (de baan waar De Jager toen hoofd-
greenkeeper was, REDACTIE), zie ik dezelfde  
missers, gewoon omdat ik de mankracht niet heb.  
Wat dat betreft vind ik nog steeds dat golfers veel 
te weinig contributie betalen om een baan in  
topconditie te houden.’ 
Een van de zaken die de NGA in 1998 meteen 
invoerde, was de commissiestructuur. Door de 
groei van het aantal leden kwam er steeds meer 
werk op de schouders van een kleine groep  
vrijwilligers te rusten. Door het oprichten van een 

evenementencommissie, redactiecommissie,  
studiereiscommissie etc. werd geprobeerd het 
werk te verdelen over een grotere groep  
vrijwilligers.

Groei
Rond de eeuwwisseling groeide de golfsector als 
nooit tevoren. Dat succesverhaal had echter ook 
een keerzijde. Arnoud de Jager meldde in zijn 
column in het voorjaar van 2000 dat hij op zijn 
nieuwe golfbaan (Golfsociëteit De Lage Vuursche) 
slechts met heel veel moeite personeel kon vinden. 
Voor vakblad Greenkeeper had dat als leuke bij-
komstigheid dat er vanaf die tijd ook personeels-
advertenties in het blad werden geplaatst. Tussen 
De Jager en de redactie van het blad ging het ver-
der niet zo goed. De Jager was van mening dat het 
blad beter kon en beter moest en besloot het heft 
in eigen handen te nemen. Eind 2002 verscheen 
voorlopig de laatste uitgave van Greenkeeper met 
een bijdrage van de NGA. Gezamenlijk met de NGF 
koos de NGA voor samenwerking met uitgeverij 
Equipe. Een uitgeverij die, hoewel ze de golfmarkt 
goed kende door de productie van het boekje 
‘Golf in Nederland’ niet erg succesvol was met het 
nieuwe vakblad ‘Groen en Golf’.  
Al na een jaar werd de samenwerking met Equipe 

Rob Wilderom John van Hoesen en Koert Donkers 
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verbroken. En hoewel het vakblad Greenkeeper in 
de tussentijd ongeveer verdubbeld was in omvang, 
werd toch gekozen voor een andere partner om 
het blad mee te maken. 
Agrimedia, een uitgeverij die onder andere bekend 
was door het technisch vakblad voor de groen-
branche, Tuin & Park Techniek, ging het vakblad 
‘Golf & Groen’ voortaan maken. Uiteindelijk bleek 
ook dit geen goede keuze te zijn. Dat lag niet aan 
de kwaliteit van het opnieuw vernieuwde vakblad, 
maar meer aan het feit dat de Nederlandse golf-
sector gewoon te klein was voor twee vakbladen 
over golf en greenkeeping. 

cao 
De NGA mocht zich dan wel geen vakbond voelen, 
dat wil niet zeggen dat individuele greenkeepers 
en dus ook leden van de NGA zich geen zorgen 
maakten over het gebrek aan goede arbeidsvoor-
waarden. In 2003 was Arnoud de Jager inmiddels 
afgetreden en opgevolgd door Rob Wilderom, 
hoofdgreenkeeper van de Zaanse Golfclub. 
Hoofdgreenkeer Esther van der Voort liet zich in 
een interview dat zij samen met FNV’er Lutz Kressin 
gaf in vakblad Greenkeeper, kritisch uit over de 
rol van de NGA. ‘De NGA heeft in 2001 door een 
advocaat laten uitzoeken dat de hoveniers-cao 

helemaal niet van kracht zou zijn. Dat vind ik een 
bijzonder standpunt voor een organisatie die 
toch onze belangen moet vertegenwoordigen.’ 
Voorzitter Rob Wilderom geeft in het dat artikel 
dezelfde mening die zijn voorganger Jurgen Ruyter 
vele jaren eerder al huldigde: ‘Wij hebben ervoor 
gekozen om niet actief te onderhandelen.  
De onderhandelingen moeten straks gevoerd  
worden door de NVG en de bonden.’

In dit ingewikkelde spel zou uiteindelijk de NVG 
als winnaar uit de strijd komen. Er werd weliswaar 
driftig onderhandeld tussen FNV, CNV en de werk- 
gevers, georganiseerd in de NVG, maar de uit-
eindelijke cao werd afgesloten met de VPP, een 
bond die geen enkele vertegenwoordiging in de 
golfmarkt leek te hebben. Esther van der Voort in 
een artikel in Greenkeeper in 2005: ‘De werkgevers 
hebben heel slim gebruikgemaakt van een tijde-
lijke opschorting van de cao voor hoveniers, om 
een eigen voordeligere cao af te sluiten met een 
vakbond die bij greenkeepers niet bekend was.’

Slapeloze nachten
Wilderom: ‘De cao was zonder twijfel de moeilijkste 
en minst dankbare klus uit mijn voorzitterscarrière. 
In feite was het gewoon een klus die ontzettend 

veel uren en evenzoveel slapeloze nachten heeft 
gekost.’ Ondanks die slapeloze nachten ging het 
goed met de NGA. De golfmarkt groeide en daar-
mee ook het ledenaantal van de associatie. Bij 
het afscheid van Wilderom als voorzitter waren er 
inmiddels meer dan 400 greenkeepers lid. Maar 
met de groei kwamen er ook nieuwe problemen 
de hoek om kijken. 

Als ik Wilderom anno 2016 herinner aan die  
periode, lacht hij een beetje bij de term slapeloze 
nachten, maar hij geeft meteen toe dat dit wel 
klopt: ‘Wel meer dan één slapeloze nacht’, meldt 
hij half serieus. ‘Maar gelukkig was dit niet het hele 
verhaal. In die tijd werden wij ook een serieuze 
partner voor de golfsector en de golfindustrie. 
Wij kregen een volwaardige zetel in de commis-
sie greenkeeping van de NGF en een volwaardige 
zetel in de commissie management en onderhoud 
van de NVG. Daarnaast hebben we het nodige voor 
elkaar gekregen bij Fegga, de internationale  
federatie van Europese greenkeepersorganisaties.’ 

Volwassen
Hoewel het de NGA goed ging in die tijd, bleek 
dat succes ook een keerzijde te hebben. Bij zijn 
aantreden in 2009 gaf de nieuwe voorzitter, John 

Het gaat dan allang niet 

meer om vakmanschap 

alleen, maar ook om  

communicatie en staan 

voor je vak

John van Hoesen en Koert Donkers 
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van Hoesen, eerlijk toe dat de NGA de laatste jaren 
ook wel een beetje zelfingenomen was geworden: 
‘Enige zelfingenomenheid was de NGA de  
afgelopen jaren niet vreemd.’ Van Hoesen pakte dat 
verwijt overigens slim op en liet zijn introductie-
interview als voorzitter plaatsvinden op een baan 
waarvan de greenkeepers op dat moment geen lid 
waren van de associatie. 

Met de komst van Van Hoesen was al snel ook 
het oud zeer uit de lucht dat bestond tussen de 
redactie van vakblad Greenkeeper en het NGA-
bestuur. Tien minuten nadat Van Hoesen het 
applaus als nieuwe voorzitter in ontvangst had 
genomen, werd in principe de deal tussen de NGA 
en de uitgever van Greenkeeper gesloten. De NGA 
kreeg weer als vanouds een aantal pagina’s in 
Greenkeeper. De belangrijkste reden: de groene 
golfmarkt is te klein voor twee vakbladen. 

liefdewerk oud papier
Ook onder Van Hoesen ging de bloeitijd nog een 
aantal jaren door. Het ledenaantal bleef rond de 
400 hangen, maar het werd steeds meer een  
probleem om greenkeepers te enthousiasmeren 
voor bestuurswerk. De ambities van de NGA  
bleven onverminderd groot, maar het was een hele 
kunst om dat te realiseren met vrijwilligers, voor 
wie alles toch liefdewerk oud papier is.
Gelukkig sprong de NGF in de bres. De NGF, die 
zich een aantal jaren geleden juist had terugge-
trokken uit de praktische kant van de golfsector, 
zette duurzaamheid hoog in het vaandel en 
greenkeepers speelden bij het bereiken van die 
ambities een cruciale rol. Concreet betekende dit 
onder andere dat het secretariaat van de NGA met 
ingang van 2013 verhuisde naar de Nederlandse 

Golf Federatie. In de wandelgangen werd weleens 
geklaagd dat de NGA hiermee te veel aan de  
leiband van de golffederatie kwam te lopen. Maar 
voorzitter Van Hoesen en zijn bestuur oordeelden 
dat dit de beste optie was. Een professionele NGA 
kan alleen functioneren bij de gratie van een 
professioneel gevoerd secretariaat, in dit geval 
Monique Madsen van de NGF.
In de jaren die daarop volgden was het met name 
de NGF die de agenda van de golfsector bepaalde. 
De NVG werd op het gebied van greenkeeping 
duidelijk minder belangrijk en de duurzaamheids-
agenda van de NGF won aan belang. Een duidelijk 
voorbeeld daarvan is de zogenaamde Green Deal. 
In deze discussie, die ertoe moet leiden dat de 
golfsector in 2020 zonder gewasbescherming kan 
werken, neemt de NGF het voortouw en volgen de 
NGA en de NVG. 

Zoals gezegd leidde dit ook tot kritiek bij de leden. 
De NGA zou vooral een gezelligheidsvereniging 
zijn en niet echt bezig zijn met de ontwikkeling 
van het vak. Toen Koert Donkers in 2016 het stokje 
van John van Hoesen overnam, waren dit dan ook 
de zaken die hij zich voorneemt te veranderen.  
De NGA moet er minder zijn voor het nut 
van de NGA zelf en de NGA-leden zijn, maar 
meer voor de ontwikkeling van de golfsector. 
Kennisontwikkeling rondom de Green Deal is 
daarvan het meest illustratieve voorbeeld. Koert 
Donkers: ‘Daarbij geldt overigens dat we het een 
moeten doen en het ander niet moeten nalaten. 
Voor de toekomst van de NGA is onze rol als ken-
nisinstituut belangrijk, maar sociale contacten en 
gezelligheid tussen leden onderling moeten we 
niet verwaarlozen.’ 

Het is bijna gevaarlijk om aan onder- 
getekende als hoofdredacteur van het  
vakblad Greenkeeper te vragen om de 
geschiedenis van de NGA in kort bestek  
op te schrijven. Natuurlijk, de NGA en vak-
blad Greenkeeper zijn nauw met elkaar  
verbonden. Dat wil echter niet zeggen dat 
beide altijd op één lijn zaten. Dat neemt niet 
weg dat de hoofdlijn van dit artikel vooral 
positief gezien moet worden. De NGA heeft 
in vijfentwintig jaar heel veel betekend voor 
greenkeepers en voor de golfsector.  
En dat was alleen maar mogelijk doordat al 
die bestuursleden, regiohoofden en  
commissieleden heel veel vrije tijd hebben 
geïnvesteerd in de ontwikkeling van het vak 
en de sector. Namens de voltallige redactie 
van Greenkeeper bedanken wij jullie daar 
allemaal voor. 

Hein van Iersel, hoofdredacteur Greenkeeper

arnout de jager 040 Collinge en Brewer vroeger

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6172

Plan

Succes

Onderzoek

Werk

Teken mee aan 
  een sportieve 
      toekomst

NATIONAAL SPORTVELDEN CONGRES 2016

nationaalsportveldencongres.nl

congres
sportvelden
NATIonaal

01-12
2016

CONGRES
9.30 • 17.00

FIELDMANAGER 
OF THE YEAR
17.30 • 21.00 

KNVB Campus • ZEIST 

C onvenant duurzame 

kwaliteit sport

Adv_NSC_A4.indd   1 06/10/16   09:57



5 - 201656

NLadviseurs geeft inzicht
Een gezond, gevarieerd bomenbestand 
begint bij een actuele kaart, jaarlijks 
beheer en een goede visie

NLadviseurs

NATIONAAL

GOLF&
GROEN
SYMPOSIUM

2016
8 DECEMBER
DRIEBERGEN

SAVE THE DATE

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

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

De kracht van 
samenwerking 

We make
golfers 
happier!

www.ahademan.com

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



57www.greenkeeper.nl

op het engelse St. Andrews prijkt een aantal bunkers die door hun diepte en hoge wanden zelfs voor de meest geoefende golfer behoorlijk uitdagend 

zijn. een daarvan staat door zijn diepte zelfs bekend als de ‘Hell Bunker’. op de vraag of Nederland ook dergelijke uitdagende bunkers kent, ontving de 

redactie een reactie van golfbaan De Scherpenbergh uit lieren van een bunker die volgens het Greenkeepersteam zowel kan doorgaan als uitdagende 

als mooie bunker. ‘Deze is opgebouwd met kunststof matten en zoals je ziet een uitdaging om uit te spelen’, zo laten de greenkeepers weten.

De hel/hemel van 
de lage landen
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Noc/NSf als golfadviseur 
De NSF (thans NOC/NSF) Sector 
Sportaccommodaties – al van oudsher adviseur  
op het gebied van golfbanen – heeft zich de  
afgelopen jaren terughoudend opgesteld op  
het gebied van golfadvisering. 

Eerst moest orde op zaken worden gesteld. 
Inmiddels is het onderzoek op het Proefstation 
ten behoeve van golfrassen, mengsels, bodem-
profielen en meststoffen geïntensiveerd doorgezet. 
Dit is mede mogelijk gemaakt door de aanschaf 
van de specifieke apparatuur voor grondanalyses. 
Hierdoor is NOC/NSF in staat om adviezen uit 
te brengen aan eigenaren van golfbanen, baan-
commissarissen, greenkeepers, golfarchitecten en 
projectontwikkelaars. De Commissie Greenkeeping 
van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) is van 
plan om ook van deze mogelijkheden gebruik 
te gaan maken. Tevens zal er structureel overleg 
plaatsvinden tussen beide organisaties. Met deze 
wederzijdse kennisuitwisseling kan een positieve 
bijdrage geleverd worden aan het advieswerk voor 
golfbanen. Teneinde het onderhoud goed en  

efficiënt uit te kunnen voeren, is inzicht in de  
kwaliteit vereist, met name in die factoren die de 
kwaliteit bepalen en die te beïnv1oeden zijn.  
NOC/NSF Sector Sportaccommodaties en de 
Commissie Greenkeeping van de NGF hebben deze 
elementen onlangs nader geanalyseerd. Uit deze 
analyse zijn de volgende kwaliteitsbeïnvloedende 
fac toren naar voren gekomen: 

•	 stabiliteit van de greens
•	 balrolgedrag op de greens
•	 botanische samenstelling van de grasmat van 

tees, fairways en greens
•	 aanwezigheid van onkruiden
•	 bodemopbouw (waterdoorlatendheid,  

buffering van water en voedingsstoffen)
•	 ziekten in de grasmat

fasering 
Aan de hand van een onderzoek naar de kwaliteit 
van een golfbaan kan inzicht worden verkregen  
in deze factoren. 
Op basis hiervan dient een onderhoudsad vies te 
worden opgesteld. Op deze wijze kan de kwaliteit 

van de baan worden gehandhaafd dan wel  
verbeterd. Het ver strekken van een goed onder-
houdsadvies omvat drie fasen:
fase 1: inventarisatie en onderzoek in de praktijk 
op een golfbaan teneinde de ac tuele kwaliteit te 
bepalen.
fase 2: het benutten van de gegenereerde kennis 
en onderzoeksresultaten die o.a. voortvloeien uit 
het NOC/NSF 

pilot-studie 
Haagsche Golf en country club 
fase 1: inventarisatie en volledig onderzoek in de 
praktijk op een golfbaan teneinde de actuele  
kwaliteit te bepalen.
Alvorens tot het onderzoek in de praktijk te komen, 
is het gewenst dat de basisgegevens van de baan 
worden geïnventariseerd. Hiertoe moet in eerste 
instantie gekeken worden naar de oorspronkelijke 
bodemkundige situering op basis van de bodem-
kundige kaart van Nederland. 
De architect van de baan dient achterhaald te  
worden, evenals de aannemer die de uitvoering 
heeft verzorgd. 

Onderhoudsadvisering  
op golfbanen 
Naast de aanleg is ook het onderhoud van de baan van groot belang. Met een gedegen pakket onderhoudsmaatregelen kan men immers  

ook op lange termijn de kwaliteit van een golfbaan garanderen.

Auteur: Ing. H. A. Kamp 
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Eventueel kan ook gebruik worden ge maakt van 
het plan van uitvoering of het bestek, gecombi-
neerd met de gekozen karakterisering van de baan. 
Voor een goede uitwerking van het advies is het 
eveneens noodzakelijk om kennis te nemen van 
voorafgaande onderzoeken en adviezen. Ook de 
beleidsvisie van het be stuur aangaande de  
bespelingsintensiteit van de baan speelt een 
belangrijke rol bij de advisering. Een beperkte 
speeldruk vraagt immers onderhoudsmatig een 
andere aanpak dan het streven naar het maximum 
aantal haalbare speelronden.  
 
Na deze inventarisatie worden de individuele holes 
en de driving range en even tueel de putting-
greens onderzocht op:

•	 stabiliteit (NOC/NSF-impulsator)
•	 balgedrag (ramp, vgl. Stimp-meter)
•	 grasbestand/botanische samenstelling  

(visueel)
•	 bemestingstoestand (chemische  

bodemanalyse)
•	 bodemkundige situatie (schatting)
•	 ziekten en plagen (visueel)
•	 vilt (diktemeting)
•	 maaihoogte (grashoogtemeting)
•	 bewortelingsdiepte (meting)
 
Daarnaast dient het dressmateriaal geanalyseerd te 
worden op granulaire en chemi sche samenstelling. 
Tevens moet er een overzicht opgesteld worden 
van gebruikte bodemverbeteringsmiddelen, mest-
stoffen, ziekte- en onkruidbestrijdingsmiddelen en 
eventuele andere additieven die verstrekt worden 
(ijzersulfaat, uitvloeiers e.d.).
Tot slot moet het te gebruiken bunkerzand  
geanalyseerd worden op granulaire samenstelling.

fase 2: het benutten van gegenereerde kennis 
en onderzoeksresultaten die o.a. voortvloeien 
uit het NOC/NSF-Proefstations- en laboratorium-
onderzoek.
Grondmonsters kunnen sinds kort in het eigen 

laboratorium van NOC/NSF geanalyseerd worden. 
Gelet op het specifieke karakter van sportvelden 
en van golfbanen in het bijzonder, alsmede de  
kennis die NOC/ NSF in de loop der jaren heeft 
opgebouwd, zal zij dit onderzoek zelf uitvoeren. 
Immers, niet alleen de grasmengsels zijn golf-
specifiek, ook de opbouw van de toplaag en de 
meststoffen. Al deze elementen worden op het 
Proefstation van NOC/NSF op Papendal structureel 
onderzocht en opgeslagen in de computer.  
Op deze wijze kan een op locatie toegesneden 
bemestings- en onderhoudsadvies worden  
uitgebracht.

fase 3: het feitelijke denken 
De resultaten van het feitelijke onderzoek op de 
golfbaan en van het laboratoriumonderzoek  
worden weergegeven in een totaalrapportage. 
Hierin staat tevens een op locatie toegespitst 
onderhoudsadvies, dat de volgende facetten  
kan omvatten:

•	 een mogelijk plan ter verbetering van de 
botanische samenstelling van de grasmat,  
op tees, greens, driving range en fairways 
(indien nodig);

•	 een bemestingsadvies, voortvloeiend uit 
de analyses en gericht op het gebruik, met 
vermelding van de potentiële meststoffen, 
de hoeveelheden per 100 m2 en het aantal 
strooibeurten;

•	 een onderhoudsadvies ten aanzien van de 
dressing en de viltbestrijding, in combinatie 
met het aerificeren in al zijn vormen;

•	 het aangeven van mogelijkheden ter voor-
koming van ziekten en plagen, maar ook 
mogelijke bestrijdingsmethoden; 

•	 eventueel het aangeven van prioriteiten ten 
aanzien van de onderhoudsapparatuur in 

algemene zin voor aanschaf en/of ver vanging 
(inclusief beregeningsapparatuur). 

Zoals al eerder aangeven is NOC/NSF overgegaan 
tot het zelf analyseren van grondmonsters ten 
behoeve van het vast stellen van bemestings- 
adviezen van specifieke sportvelden, en in het  
bijzonder golfgreens en golfbanen. 

Het bemestingsadvies kan op drie manieren  
worden verkregen:
•	 door opdrachtgever aangeleverde grond-

monsters worden geanalyseerd en vervolgens 
van een zogenaamd basisadvies voorzien;

•	 door NOC/NSF getrokken grondmonsters 
worden geanalyseerd en vervolgens van een 
zogenaamd basisadvies voorzien;

•	 door NOC/NSF getrokken grondmonsters 
worden geanalyseerd, door NOC/NSF wordt 
op locatie een cultuurtechnische waarde 
bepaald. Beide elementen leiden tot een  
op de locatie toegesneden maatadvies. 

Ing. H.A. Kamp is cultuurtechnisch medewerker 
afdeling Onderzoek en Ont wikkeling van de Sector 
Sportaccommodaties van NOC/NSF.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6175
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Het wedstrijdklaar maken van de baan is overigens 
maar een van de vele onderwerpen van het inter-
view. John van Hoesen stelt het heel duidelijk:  
‘Wat wij doen, weet in principe iedere greenkeeper. 
Als het beheer van een baan goed is, dan is het 
niet moeilijk om de zaak in wedstrijdconditie te 
krijgen. Verder is het gewoon een heel leuke en 
goede ervaring om zo met de baan bezig te zijn.’

Van Hoesen wil daar echter wel bij ver meld  
hebben, dat hij niet zit te wachten op meer wed-
strijden. Naar een wedstrijd toe werken vraagt veel 
aandacht van mensen en materieel en als er na de 
wedstrijd een terugval is, dan zullen de leden toch 
vragen hoe dat komt. Die zullen echt niet beseffen 
dat je dat hoge niveau niet altijd kunt vasthouden.

Er ontstaat een kleine discussie over de vraag of 
het extra budget dat een grote wedstrijd genereert 
voordelen heeft voor de baan. 
Piet Breel betwijfelt dat: ‘De extra gelden zijn 
meestal beperkt en een baan wedstrijdklaar maken 
kost meer dan vaak gedacht wordt.’ Eensgezind 
zijn de meningen over het wedstrijdschema van 
de NGF. Perfect dat wedstrijden nu veel vroeger 
bekend zijn, zodat er bij het beheer rekening mee 
gehouden kan wor den. Aanmerkelijk minder  
positief zijn de geïnterviewden over het wedstrijd-
seizoen. Volgens John van Hoesen beginnen de 
wedstrijden veel te vroeg. Van Hoesen: ‘Ongeveer 
eind mei komen de greens in een goede conditie, 
maar dan is het wedstrijdseizoen al maanden 
bezig.’

Jonge baan 
De Hoge Kleij is een relatief jonge baan. In 1984 is 
men begonnen met het uitkappen van een gedeel-
te van het landgoed van de familie  

De Beaufort. Van Hoesen is in dienst sinds mei 
1986, een maand voordat de baan werd open-
gesteld voor het publiek. De baan is overwegend 
aangelegd op arme bosgrond. Alleen een klein 
gedeelte rond de werktuigenloods had een land-
bouwbestemming. De fairways zijn jarenlang 
gedrest met zwarte grond, vooral bedoeld om iets 
meer water vast te houden. 

engerlingen 
De droge omstandigheden op de baan zijn  
trouwens de oorzaak van een forse plaag van 
engerlingen. Vooral in 1992 waren er zo veel  
engerlingen op de driving range en werd de gras-
mat zo omgeploegd door kraaien, dat besloten 
werd met een shovel de bovenste 3 à 4 cm af te 
schrapen en opnieuw in te zaaien met Engels 
raaigras. Van Hoesen: ‘Dat was natuurlijk een zeer 
ingrijpende maatregel, maar die is wel effectief 
gebleken. En ik hoop dat we dat niet nog een keer 
moeten doen, want dan krijg je uiteindelijk een 
holle driving range. Wij zien nu dat de engerlingen 
her en der in de baan weer opkomen en voor al op 

wat hogere plekken zie je de kraaien de grasmat 
openploegen. Vooral nadat we met de Vredo-
doorzaaimachine over de fairway zijn gegaan, 
zien de kraaien hun kans schoon. De snede van 
de Vredo-door zaaimachine is voor hen ideaal om 
onder de grasmat te komen. Wij hopen nu maar 
dat het niet erger wordt, want er zijn eigenlijk geen 
middelen, ook geen chemische, die het probleem 
kunnen oplossen. 

De Hoge Kleij is aangelegd op een waterwin-
gebied. Echte problemen geeft dat niet, omdat  
een gedeelte van de baan zich buiten het water-
wingebied bevindt en men daar de pompen heeft 
neergezet. Mede door het grote hoogteverschil  
(32 m van het hoogste tot het laagste punt) 
gebruikt de Hoge Kleij twee pompen voor de  
beregening: een grote voor het systeem, een  
kleine om het systeem op druk te houden.  
Voor de greenkeepers van de Hoge Kleij heeft dit 
ook als voordeel dat ze de grote pomp niet hoeven 
te gebruiken als bijvoorbeeld een green met de 
hand bijberegend wordt.  

Eén dag excelleren, 
of… het hele jaar 
presteren?
In 1992 begon binnen de NGf het besef te groeien dat een goede wedstrijdvoorbereiding bijna het 

halve werk is. en geconfronteerd met een perfecte wedstrijdconditie op de Hoge kleij, besloot de 

NGf, mede aan de hand van de ervaringen van de Hoge kleij, richtlijnen op te stellen voor de voor-

bereiding op NGf-wedstrijden. een interview met head-greenkeeper John van Hoesen en piet Breel, 

baancommissaris van de Hoge kleij.

Auteur: Hein van IerselJohn van Hoesen en Piet Breel

Engerlingenschade
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De Hoge Kleij is oorspronkelijk ontworpen door 
Pennink & Steel. In principe is de club nog steeds 
tevreden met dit ontwerp, maar zijn vooral de  
bunkers in de praktijk nogal moeilijk te onder-
houden. Van Hoesen: ‘We hebben veel steile  
bunkers, waarvan de randen een heel arbeids-
intensief onderhoud vereisen en waar heel veel 
stenen in de ondergrond zitten. De Hoge Kleij 
heeft nu bij wijze van proef Gerard Jol opdracht 
gegeven een bunkerrenovatieplan op te stellen. 
Doel hiervan is de baan speltechnisch te  
verbeteren en de bunkers onderhoudsvriendelijk 
te maken. 

roodzwenk 
De greens van de Hoge Kleij zijn aangelegd als 
pure roodzwenk-greens. Vijf jaar na de aanleg 
is men begonnen door te zaaien met struis. 
Volgens van Hoesen herstelde het roodzwenk 
zich te langzaam. Verder zaaiden zich natuurlijk 
spontaan wilde struisgrassen in. Voor het door-
zaaien is gebruikgemaakt van een Verti-Seed-
doorzaaimachine. De greens op de Hoge Kleij  
worden zo veel mogelijk met een handgreenmaai-
er gemaaid. Alleen in de piek van het groeiseizoen 
wordt een triplex-maaier gebruikt. Als stelregel 
voor het inzetten van een triplex-maaier neemt hij 
doorgaans het moment dat hij de greens ook in 
het weekend moet gaan maaien. De fairways zijn 
ingezaaid met een mix van veldbeemd, roodzwenk 
en struis

Bosbaan 
De Hoge Kleij is een bosbaan. Toch vormde het 
onderhoud van de bossen, zeker gedurende de 
eerste jaren, een sluitpost. Pas als het werk in de 
baan klaar was, werd aan het bos begonnen. 
Gedurende de eerste jaren bleef het boswerk voor-
namelijk beperkt tot de bestrijding van prunus. 
Het eerste uitdunnen van de prunussen werd door 
derden gedaan met Round-Up. Het bijhouden van 
de bossen gebeurt nu door de eigen greenkeepers, 
die worden bijgestaan door de bosgroep. Dit is 
een groep leden die iedere maand een zondag in 
de weer zijn met het uitdun nen van de bossen en 
het aanplanten van bosplantsoen. Jonge aanplant 
heeft op de Hoge Kleij een gevaarlijk bestaan door 
een rijk konijnenbestand.  
Piet Breel: ‘Wij gebruiken als baan kilome ters 
gaas en liters AA Protect. Iedere boom die wij uit-
planten, moeten we zeker een jaar beschermen 
met gaas.’

eigen monteur 
Op de Hoge Kleij werken momenteel vijf green-
keepers en één monteur. Een van de greenkeepers 

is via het stelsel leerlingwezen in opleiding. John 
van Hoesen: ‘In het verleden deden we het onder-
houd van de machines allemaal zelf of werd het 
uitbesteed. Nu blijkt gewoon dat je met een eigen 
monteur veel minder afhankelijk bent van derden, 
en een monteur is natuurlijk wel even iets sneller 
dan de meeste greenkeepers met het afstellen van 
een machine.’ John van Hoesen heeft ambitieuze 
plannen als het gaat om het machinepark van 
de Hoge Kleij. Op de ochtend van het interview 
zijn net een spiksplinternieuwe driewielige Sabo-
teemaaier en een Toro Workman binnengebracht.
Van Hoesen probeert van alle essentiële machines 
minstens één exemplaar in huis te hebben en zo 
mogelijk twee! Van Hoesen denkt met een  
uitgebreid machinepark efficiënter te kunnen 
werken. Maaiwerkzaamheden kunnen dan bij-
voorbeeld voor 12.00 uur ‘s middags worden  

afgemaakt. Daardoor kan er sneller gewerkt  
worden (minder wachten op spelers). Er blijft zo 
meer tijd over voor an der werk. Zo heeft de  
Hoge Kleij bijvoorbeeld zelf geïnvesteerd in een 
Verti-drain. Een doorzaaimachine, daarentegen,  
wil men blijven huren. Van Hoesen: ‘Wij zitten wat 
dat betreft natuurlijk wel in een luxepositie. De 
Ridder zit hier vlakbij en als we iets nodig hebben, 
rijden we er met eigen tractor gewoon naartoe en 
halen we het op. Van Hoesen heeft ook een uitge-
sproken mening over de manier waarop machines 
gekozen moeten worden. ‘Als mensen niet tevre-
den zijn met een bepaald type of merk, dan kun je 
er zeker van zijn dat die machine in no time ergens 
in een hoek staat. Ik zorg daarom dat ik alle 
mensen goed informeer over de plannen en vraag 
hen naar hun mening.’ 

John van Hoesen

1994



Reeds vele jaren investeert Lumbricus eigenhandig en 
met (inter)nationale partners in onderzoek. Altijd op zoek 
naar relaties tussen bodem en gras en haar leefomgeving. 
Speerpunten daarbij zijn: organischestofdynamiek in sport-
bodems, waterbeheersing in toplagen en optimalisering 
van plantenvoeding gekoppeld aan grassoorten. Een goede 
gebruikskwaliteit jaarrond is daarbij een vaste randvoor-
waarde. De ontwikkelde kennis stopt Lumbricus in haar 
diensten en producten.

Kwaliteitonderzoek Sport en Golf
Lumbricus heeft diverse moderne meetapparatuur en 
hanteert een gestandaardiseerde visuele beoordelingssyste-
matiek waarmee objectieve gegevens worden verkregen 
over de actuele kwaliteit van een sportveld of golfbaan. 
Kwaliteitonderzoek in het veld richt zich op: bodemtech-
nische kwaliteit (o.a. pro� elopbouw, vilt, waterhuishouding 
en voeding), grastechnische kwaliteit (o.a. zodesamenstelling, 
ziektewerendheid en beworteling) en gebruikskwaliteit 
(o.a. vlakheid, balsnelheid, balstuit, lijnvastheid, eerlijkheid 
en uniformiteit). Afhankelijk van de wensen van de klant 
vindt er meer of minder verdieping plaats. Naast maatwerk 
levert Lumbricus de volgende drietal standaard diensten:
•  Nulmeting: 

Eenmalig onderzoek voor vaststelling van een begin/
startsituatie. In Golf GIS te combineren met de Golf Quality 
Monitor (samenwerking met NLadviseurs).

Er is al veel geschreven over de Green Deal en het milieu in sport- en golfsector. In de visie van 
Lumbricus is vermindering van het gebruik van water, meststoffen, gewasbescherming- en 
onkruidbestrijdingsmiddelen geen doel op zichzelf. Het past in ecologisch verantwoord beheer. 
Optimale gras- en gebruikskwaliteit en een financieel gezonde “club” staan voorop.

Vernieuwde website
Lumbricus pakt door en heeft haar website een nieuwe boost en uitstraling gegeven. 
Geheel in de nieuwe huisstijl is snel informatie te vinden over diensten, producten en 
service van Lumbricus. 
MEER INFORMATIE: WWW.LUMBRICUS.NL

•  Voortschrijdende kwaliteitbewaking: 
Meerdere keren per jaar worden referentie oppervlakten 
beoordeeld en worden heldere adviezen voor (groot)
onderhoud verstrekt.

•    Probleemanalyse: 
Acute problemen worden in kaart gebracht en een plan 
van aanpak wordt opgesteld. Begeleiding bij uitvoering is 
mogelijk.

Ondersteunende producten
Ter ondersteuning van genoemde kwaliteitsonderzoeken, 
bij bemestingsplannen en grondverbetering alsook bij het 
kiezen van een behandelplan bij ziekten biedt Lumbricus 
diverse standaard grond (bodemvruchtbaarheid en granulair), 
gewas (blad), water (beregening ) en ziekte (nematoden en 
schimmels) analysepakketten aan. Alle pakket bevatten 
een advies of behandelplan gericht op de aanwezige 
gewenste grassoort en kenmerken van het veld of 
baanonderdeel.

Deal or no deal?!
Lumbricus, onafhankelijk specialist met 
diepgaande kennis en brede praktijkervaring

Lumbricus BV
Binnenstraat 6
6674 BZ  Herveld (Gld)
T: 0488 421285
E: info@lumbricus.nl
W: www.lumbricus.nl

Ir. Maurice Evers MSc, is senior turf grass consultant bij 
Lumbricus. Zijn academisch denkvermogen en grote 
ervaring in bodem-plant relaties gekoppeld aan een 
oplossingsgerichte aanpak maakt hem een echte grasdokter: 
“trouble shooting is voor mij de ultieme uitdaging!”

“Praktijkgericht 
onderzoek 

leert ons de 
natuur pas echt 

kennen”
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Een investering van een heel ander kaliber is de 
aankoop van een mobilofoon. John van Hoesen: 
‘Ik wil dit jaar nog dat iedereen die de baan op 
gaat een mobilofoon bij zich heeft. Anders wordt 
er zo veel tijd verspild met op en neer rijden.’ Een 
achter liggende reden voor de aanschaf van de 
mobilofoon is ook de veiligheid op de baan. Mocht 
er nu een ongeluk gebeuren met een speler of 
greenkeeper, dan gaat er in ieder geval geen tijd 
verloren. Ook de reanimatiecursus die alle green-
keepers hebben gevolgd, heeft als doel de veilig-
heid te vergroten. 

Sociale verantwoordelijkheid 
De greenkeepers van de Hoge Kleij proberen op  
tal van gebieden hun werk en de golfbaan zo in  
te richten dat de natuur zo veel mogelijk  
bevorderd wordt. Voorbeelden daarvan zijn  
paddenpoelen die op het terrein zijn aangelegd, 
een herpetoplan dat door Thate van E & T is ont-
wikkeld en een vlindertuin die in samenwerking 
met de Vlinderstichting is opgezet. Door een aantal 
clubleden is verder een nestkastenplan gemaakt. 
Piet Breel daar over: ‘Wij willen als golfbaan laten 
zien dat we verantwoord met het milieu omgaan.’

Goede doorworteling Paddenpoel

V.l.n.r.: John van Hoesen, head-greenkeeper – Piet Breel, 

baancommissaris –Ton Stulemeijer –Bob Arendsen – Mark 

Dijkhuizen – Dirk Doeser (monteur) – Gert-Jan van de Slikke 

(in opleiding).

BekNopT oVerZIcHT WerkZAAMHeDeN 
AAN De GreeNS

Verluchten
verti-drainen  8 mm 6 x p.j.
          12 mm 1 x p.j.
holprikken   1 x p.j.
slitten   5 x p.j.
spiken   5 x p.j.
verticuteren  6 x p.j.
dressen   5 x p.j.
spuiten met ijzersulfaat  7 x p.j.
spuiten met Aquagro  6 x p.j.
doorzaaien (gedeeltelijk) 1 x p.j.
doorzaaien met spikerplank 1 x p.j.
gebruik Croomersysteem  3 x p.wk.

Meststoffen:
zwavelzure ammoniak (opstart/beëindigen) 
S.S.D. en/of Zero Phosfate (beide driewekelijks 
12,5 kg)
Dressmateriaal:
Golfmix 80/20 heidecompost
Beregening: geautomatiseerd systeem, indien 
nodig bij droogte 3 korte giften per dag
Maaihoogten:
Variërend winter tot zomer 8 tot 5 mm
Op wedstrijddagen 4 mm, als de  
omstandigheden dat toelaten.

MAcHINelIJST   BoUWJAAr 
• Greensking Jacobsen 1986
• Turf Truckster Cushman 1986
• Tractor Holder A.50 met  1986 
cabine en frontlader 
 Holder/Golchert  
• Klepelmaaier Fotex 1986
• Schudzeefmachine Royer 1986
• Melex golfcart  1986
• Veegmachine Imants 1987  
• Graszodensnijder Brouwer 1987
• Turfcat Jacobsen cirkel- 1987 
maaier voor (semi-)rough  
• Cirkelmaaier AS Quatro 1988
• Houtversnipperaar Jensen 1987
• Kraan   1990
• Holder veldspuit  1987
• 4 x Super Certes   1988
handgreenmaaier   
• Sabo Continent 300-D  1994
teemaaier   
• Toro Workman  1994
• Tractor S435 Shibaura 1990
• Verti-drain  1990
• Transportbak  1990
• Bladblazer KWH  1991
• Fairwaymaaier Toro 1991
• 4 x aanhangwagen  1991
• Passardi grondboor 1991
• Club Car DS Golf Electric 1991
• Ryan Renovar verluchter 1991
• Carry-all pick-up  1991
• Range King 5-gang 1991
• Getrokken maai-unit 1991
• Husqvarna 245-R bosmaaier 1991
• Cushman 3-wheel truckstar 1992
• Toro Greensmaster 300D 1992
• Tractor SP 3240 Shibaura 1992
• Flymo cirkelmaaier 1992
• Kunstmeststrooier  1992
• Toro Greens Aerotor 1993
• Cushman Core Harvester 1993
• 2 x kettingzaag  

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6176
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Iedereen houdt je in de gaten 
Bill Garner: ‘Als een belangrijk toernooi als het 
Heineken Open op jouw baan wordt gehouden, 
houdt de hele golfwereld je in de gaten. Als 
greenfee-spelers maanden voor het begin van 
het toernooi een kaal plekje vinden op je greens, 
dan wordt er heel bezorgd gevraagd: ‘…en het 
Heineken Open komt op deze baan?’
Hoe minder verstand mensen van green keeping 
en baanonderhoud hebben, hoe bezorgder ze 
eigenlijk zijn. Nou begrijp ik die mensen best, want 
we hebben een heel slechte start van het seizoen 
gehad. De baan was dit jaar zeker zes weken later 
dan gewoonlijk in conditie.’ 
Bill Garner en Peter Schalk halen de agenda erbij 
om te verduidelijken wat ze bedoelen met die late 
start. De ellende begon eigenlijk al in het vroege 

voorjaar, toen door opvriezen en sneeuw circa zes 
weken niet gespeeld kon worden op de baan. 
Het volgende probleem was de late voor jaarsgroei. 
Het bleef gewoon te lang koud. En dan kun je doen 
wat je wilt, kunstmest strooien of bidden, je moet 
gewoon hopen op beter weer. 
Bill Garner legt uit dat de P.G.A. het manage-
ment van alle banen waar een P.G.A.-toernooi 
gehouden wordt, nauw lettend in de gaten houdt. 
‘In de voorbe reiding van het Heineken Open 
heeft Mr. Stillwell, agronomist voor de P.G.A., de 
Hilversumsche twee keer bezocht. De eerste keer 
was op 6 april. Toen was de toe stand van de baan 
als te verwachten. Natuurlijk waren er kale plekjes 
op de greens, maar dat was wat ons betreft niet 
verontrustend, gezien de tijd van het jaar. Stillwell 
van de P.G.A. had toen eigenlijk maar één advies en 

Heerlijk  
Helder  
Hilversumsche 
Is het een eer om als greenkeeper Nederlands belangrijkste golftoernooi te gast te hebben?  

We vragen het aan Bill Garner en Peter Schalk, respectievelijk head-greenkeeper en tweede man  

op de Hilversumsche. En jawel hoor, beide heren vinden het een eer om gastheer te zijn voor  

het Heineken Open.

Auteur: Hein van Iersel

Bill Garner en Peter Schalk
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dat was geduld.
De P.G.A. had vertrouwen in ons werk. Ze wisten 
best dat alleen het weer de baan in topconditie 
kon brengen.’ En dat weer, dat bleef nou net het 
probleem. Peter Schalk: ‘Het bleef koud en nat en 
de kale plekken op de green werden ogenschijn-
lijk alleen maar groter. Dan zie je toch een hoop 
mensen zenuwachtig worden en dan begint ook 
de geruchtenmachine rond te zingen. Als green-
keepers wisten wij dat we op de goede weg zaten. 
Het feit dat de kale plekken groter worden, is bijna 
een bewijs van een goed beheerplan. Het betekent 
dat het straatgras verdwijnt, dat je een regime 
hebt dat onvriendelijk is voor Poa. Bij het tweede 
bezoek van de agronomist van de P.G.A. waren die 
mensen ook niet echt enthousiast over de baan. 
Begrijpelijk, natuurlijk, want de spelers zijn ont-

zettend veeleisend geworden omdat er door het 
hoge prijzengeld heel grote belangen op het spel 
staan. Pas op 21 juni is het weer omgeslagen. En 
toen is uiteindelijk alles op zijn pootjes terechtge-
komen, want de baan was tijdens het toernooi in 
een goede conditie. Dat vonden de spelers geluk-
kig ook.’  
Tijdens het Heineken Open hadden Bill Garner 
en Peter Schalk een team van maar liefst zestien 
greenkeepers aan de slag. Dat betekent dat er 
naast de zeven greenkeepers nog een aantal col-
lega’s van de Hoge Kleij, De Pan, Anderstein, de 
Rosendaelsche en Almere werkzaam was op de 
Hilversumsche. Een toernooi als het Heineken 
Open brengt dan ook een hoop extra werk met 
zich mee.

6 min. leestijd
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SCHEMA WERKZAAMHEDEN 1994

JANUARI
beluchten  greens x 2
  Fairways x 1
FEBRUARI
sneeuw  6 weken
MAART
beluchten  greens
ijzer  greens, fairways
Vertidrain  greens
kunstmest 6.4.12 greens + surrounds tees
APRIL
Vertidrain  fairways
compost  fairways
z. ammoniak greens
doorzaaien greens
MEI
S.S.D.  greens + surrounds
dress grond greens + surrounds
Groundmaster N. tees

zero fosfaat greens
fairwaymest   
verticuteren fairways
JUNI
doorzaaien greens
verticuteren greens 1 x per week
Zero fosfaat greens
JULI
Zero fosfaat greens
dressen  greens
verticuteren greens 2 x per week
Hydrojet  greens
verticuteren fairways
AUGUSTUS
Vertidrain  greens + surrounds
verticuteren greens
Vertidrain  fairways
SEPTEMBER
Hydrojet  greens
beluchten  greens

BUNKER RESTAUREREN

Op de Hilversumsche worden ingezakte  
bunkerranden met blokzoden gerestaureerd. 
Deze blokzoden worden bij derden ingekocht.

Foto 1) De oude bunker met ingestorte randen
Foto 2) Uitgraven van de bunkerrand. De eerste 
laag zoden is al gelegd; achter de zoden wordt 
een laag humusrijke aarde aangebracht. Dit om 
verdrogen/afsterven tegen te gaan.
Foto 3) De gerestaureerde bunker

Het team van de Hilversumsche

1994
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GREENS + SURROUNDS 
Vertidrain         +/- 5
Slitter  10
Verticuteren 6
Dresser  4
IJzersulfaat 6
Doorzaaien 2

FAIRWAyS 
Vertidrain               2
Slitter         5
Verticuteren 6
Dressen       2 x 100 m3

IJzersulfaat 4
Doorzaaien 1
Farmura   3

TRACTOREN
Holder A 65 Turbo
Holder A 4440 S
Shibaura 2540
Massey Ferguson
Eicher 30 pk
GREENSMAAIERS
Toro Greensmaster 3100
Toro Greensmaster 300
Toro Greensmaster 1000

GRASMAAIERS
Toro Reelmaster 223
Toro Reelmaster 216
Toro Groundsmaster 220 D
Toro Commercial

Toro Landscaper
Toro vijfdelige Spartan

Gravely klepelmaaier
Ransomes Ciates

BAANWAGENS
Toro Workman
Clubcar Carry-all
Clubcar buggy golfcar

BLADBLAZERS
Echo bladblazer
Jacobsen bladblazer
Echo rugbladblazer
1 KWH bladblazer
Toro bladblazer
Zelfgemaakte bladzuiger
Spragelse Combi-klepelmaaier

BELUCHTERS
Jacobsen subair
Jacobsen beluchter
Sisis fairwaybeluchter
Sisis greensbeluchter
Vertidrain
Hydrojet
Charterhouse spikingkit

KETTINGZAGEN
Stihl 045 AV
Echo CS 2800
Echo CS 3600
Stokzaag
Husqvarna 254
 
KOOIEN
Toro verticuteerkooien 
 x 3 greens

Toro verticuteerkooien 
 x 5 fairway
Toro grasmaaierkooien mes x 3
Toro grasmaaierkooien  
met groomers x 3
Toro Tri Rollerkit

DIvERSEN 
Ryan mataway
Mete-R-Matic dressband
Nimos zeef
Water- en dompelpomp
Zodensnijder
Atlas kraan
Sisis borstel
Houtversnipperaar
Fairwayspuit
Rain trans x 13
Haspel met slang
Irrifrance haspel
Freesmachine
Transportbak
Nimos aanhangwagen
Vierwiel-aanhangwagen  
plus tweewiel
Nimos karretjeswagen 3,5 ton
2 ½ ton-krik
Flymo 2 x
Flymo
Rugbosmaaier
Husqvarna bosmaaier
Kunstmeststrooier x 2
Hogedrukspuit
Aggregaat
Lasapparaat
Acculader
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Ga maar na, vier keer per dag maaien.
’s Ochtends een keer maaien en een keer groomen 
en ’s middags hetzelfde. De snelheid was tijdens 
het toernooi afgesteld op 9+ op de stimpmeter. 
2 mm per nacht. Het Heineken Open viel dit jaar 
in een bijna tropische hittegolf. Toch gaf Garner 
de Hilversumse greens slechts beperkt water, twee 
minuten full circle. Daarnaast werden alle greens 
iedere avond tijdens het toernooi wel nagelopen 
om kritische plekken met de hand te beregenen.
Ook het beregeningsregiem werd in nauwe 
samenspraak met de P.G.A. vastgesteld.
Bill Garner: ‘Natuurlijk had ik als greenkeeper de 
laatste verantwoordelijkheid om te kiezen voor of 
tegen een bepaald regime. Maar ook hier was er 
eigenlijk heel veel onderling onbegrip. 
De P.G.A. is natuurlijk eerst en vooral heel voorzich-
tig. Zij weten dat een toernooi acht dagen duurt 
en ze nemen echt niet het risico om tijdens het 
toernooi te experimenteren met beregening of 
maaihoogte. En de praktijk gaf ons beleid gelijk. 
Op de zondag, dus de laatste dag van het toernooi, 
waren er meer en betere pinposities dan op de 
eerste dagen. Toch wel een bewijs dat het beleid 
goed was. Wij als greenkeepers waren daarnaast 
natuurlijk bezorgd over de conditie van de baan na 
het Heineken Open. Na het Heineken Open had-
den we de Golfweek, een toernooi voor de leden. 
En je kunt het niet maken om dan met een slechte 
baan aan te komen.’

Het echte greenkeeping 
Bill Garner verklaart voorstander te zijn van het 
echte greenkeepen. 
En op mijn vraag wat dat dan inhoudt, vervolgt 
hij: ‘Bij greenkeeping is het heel belangrijk dat je 
weet wat je wilt. Wil je zachte fairways en greens of 
harde? Bij de Hilversumsche hebben wij sinds ik bij 

de club ben een heel strikte policy om straatgras 
van de baan te krijgen. Dat is een lang en moeilijk 
proces. Een proces dat af en toe ook offers vraagt 
van de leden. Want als het straatgras van de baan 
verdwijnt, krijg je kale plekken en het duurt een 
tijd voordat die plekken opnieuw gevuld zijn. Een 
belangrijk instrument om straatgras van de greens 
te krijgen, is kritisch en voorzichtig omgaan met de 
beregeningsinstallatie.’

Bill Garner: ‘Wat wij willen, zijn harde snelle 
greens met een gezond wortelstelsel. Wij zeg-
gen wel eens dat het echte greenkeeping gericht 
is op wat onder de grond zit. Daarom heeft de 
Hilversumsche op de fairways geen beregening.
Wij gaan ervan uit dat de professionals het niet erg 
vinden dat de fairways niet 100% groen zijn. Als ze 
maar goed bespeelbaar zijn en hard genoeg.
Wel zijn wij op dit moment bezig de greens te 

dressen met pure compost, waardoor het orga-
nischestofgehalte iets hoger komt te liggen. Dat 
heeft dan ook als voordeel dat het waterhoudende 
vermogen hoger ligt. Dat hele strakke anti-Poa-
regime, dat noemen wij “het echte greenkeepen”. 
Of andere mensen het daarmee eens zijn, dat moe-
ten ze zelf maar weten.’

Engerlingenschade

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6177
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In Nederland is de belangstelling voor de golfsport 
groeiende. Vandaar dat veel gemeenten en  
particuliere instellingen initiatieven ondernemen 
voor de ontwikke ling van golfbanen.  
De initiatiefnemers kloppen aan bij een golf-
architect, een adviesbureau of bij een aannemer. 
Na de eerste contacten wordt een plan ontwikkeld 
waarmee de initiatiefnemer naar de gemeente 
kan gaan. Omdat het vaak gaat om voormalige 
landbouwgronden, is er veelal een bestemmings-
wijziging nodig voordat met de aanleg van een 
golfbaan begonnen kan worden. De gemeente kan 
het gewijzigde bestemmingsplan doorstu ren naar 
de provincie, die het toetst aan het streekplan.  
De benodigde veranderingen in het streek- en het 
bestemmingsplan en de daarbij horende inspraak-
procedures kosten veel tijd. Daardoor kan het soms 
wel tien jaar duren voordat met de concrete aanleg 

van een golfbaan kan worden begonnen. 

Het ontwerp 
Normaal gesproken ontwerpt een golfarchitect  
de baan. Het ontwerp is een samenspel van  
technische, speltechnische, landschappelijke en 
esthetische eisen. De golfarchitect let daarbij op  
de volgende punten. 

De situering van de holes 
Gestreefd wordt naar een zo gevarieerd mogelijke 
par-verdeling binnen de eisen van de NGF (A- of 
B-status). 

Landschappelijke inpassing 
Golf is een sport die zich afspeelt in het  
landschap, visueel zelfs tot buiten de kavelgrenzen.  
Een golfbaan is dus verweven met zijn omgeving. 

Het is veelal een eis van gemeente en provincie  
dat met de be staande landschappelijke ken-
merken, zoals begroeiing en waterhuishouding, 
rekening wordt gehouden. Daarnaast kan het 
bodemtype onderdelen van het ontwerp bepalen, 
bijvoorbeeld op venige en drassige plekken geen 
green maar rough. Een goede inventarisatie is 
daarom van belang. 

Speltechnische eisen 
Naast de afmetingen van de greens, de tees en 
de fairways wordt gekeken naar de moeilijkheids-
graad, de attractiviteit en de veiligheid tussen de 
verschillende holes. Verder maakt de golfarchitect 
details van de greens met surrounding. Iedere 
green is weer een nieuw ontwerp. 

Het ingenieursbureau toetst de technische en 

De aanleg van golfbanen  
in Nederland 
In Nederland worden jaarlijks golfbanen aangelegd en zijn de onderhandelingen over potentiële locaties in volle gang. In dit artikel wordt de  

totstand koming van een nieuwe baan beschreven. Met name de aanleg zal uitvoerig aan bod komen op basis van de ervaring die De Ridder B.v. op  

dit vlak heeft. 

Auteur: Frank de Ridder
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financiële haalbaarheid van het plan en maakt 
het bestek en de daarbij behorende technische 
bestektekeningen. Met name de cultuurtechnische 
ingrepen zijn hiervoor van belang. Veelal werken 
de architect en het adviesbureau samen bij de  
ontwikkeling van het plan. Daarbij kun nen uiter-
aard tevens de aannemers ge hoord worden.  
Het adviesbureau organi seert de aanbesteding.  
Dit gebeurt meestal onderhands, gezien het 
geringe aantal gespecialiseerde bedrijven. Nadat 
de ver gunning is verleend, wordt begonnen met 
de aanleg. 

Uitzetwerk 
Begonnen wordt met de hoofduitzetting. Over 
het terrein worden de kruispunten van een meet-
lijnennet uitgezet. Dit is tijdens de uitvoering, met 
name tijdens de grondverzetfase, handig, omdat 
zodoende overal in het veld vaste meetpunten 
voor handen zijn. Verder worden de hartpunten van 
de greens, de dogleg-punten en de tees uitgezet 
met behulp van palen. Deze palen hebben voor 
ieder onderdeel een verschillende kleur. De tees 
worden in het algemeen 3 meter vanuit de achter-
kant van de tee en in de speellijn gemeten.
De omtrek van de green wordt vanuit het hart 
van de green en de spellijn (meetpunt tee–green, 
meetpunt dogleg–green) bepaald. De piketten 
worden vervolgens met een vlaklaser op hoogte 
gebracht. Omdat tees en veelal ook greens ver-
hoogd in het terrein komen te liggen (overzicht en 
zichtbaarheid op afstand), zal in eerste instantie 
het grove grondver zet verricht worden. Daarom 
worden de greens en tees vaak tijdens de  
uitvoering in detai1 uitgezet. 

Grondbewerking 
Alle met vegetatie begroeide gedeelten van een 
terrein worden eerst gefreesd, ter voorkoming van 
een storende laag. Kleigronden worden gespit, 
gekopegd en meestal verschraald. Met behulp van 
een cultivator kan het zand dieper in de onder-
grond gewerkt worden. Bij veengronden, met 
een ondiepe grondwaterstand, wor den dezelfde 
bewerkingen ondieper uitge voerd. Het zand kan 
gemengd worden met een rotorkopeg. In zand-
gronden zitten vaak zeer harde, storende lagen 
(oerbanken). Met behulp van een woeler kunnen 

deze lagen doorbroken worden. Binnen de drie 
hoofdgroepen (klei, veen en zand) zijn er allerlei 
variaties in Nederland. Daarom moet er per locatie 
gezocht wor den naar de ideale grondbewerking. 

Grondverzet 
Iedere locatie heeft zijn eigen bodemge steldheid, 
elk met zijn eigen wijze van bodembewerking en 
grondverzet. Op de meeste locaties in Nederland 
wordt gewerkt met een ges1olen grondbalans. 
Dit houdt in dat de te ontgraven waterpar tijen de 
grond leveren voor de te bouwen golfonderdelen 
en het reliëf van de baan. De aannemer streeft 
naar zo kort mogelijke rijafstanden, waardoor 
de gewonnen grond veelal in de nabijheid van 
de ontgraving wordt verwerkt. De grond wordt 
gescheiden ontgraven en gescheiden verwerkt. 
Daarbij wordt gestreefd naar het aan het opper-
vlak houden van de beste grond (de gerijpte en/
of humusrijkste grond.) Er wordt zo veel mogelijk 
gebruikgemaakt van machines op rupsen, om 
onnodig structuurbederf te voorkomen. Bulldozers 
schuiven globaal de basisvorm van de golfonder-
delen en de rest van de baan bij elkaar. Daarbij 
moet gelet wor den op een optimale hemelwateraf-
voer, wat betekent dat er geen ingesloten laag ten 
ontstaan. Het uiteindelijke afwerken van de roughs 
en de fairways geschiedt met behulp van een trek-
ker met kilverbord (egalisatiebord). Hydraulische 
graafmachines (HGM) ontgraven de waterpartijen 
en verzorgen de afwerking van de golftechnische 
onderdelen. Vaak kan er zand gewonnen worden. 
Dit zand wordt, na analyse, gebruikt voor de op-

7 min. leestijd
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bouw van de golfonderdelen en eventueel het 
verschralen van de fairways. Het verdient overigens 
aanbeveling om ten behoeve van het toe- 
komstige maaire giem ook de roughs te verschra-
len. De overige vrijkomende grond wordt gebruikt 
als bekleding van en voor accidenterin gen in het 
terrein. Een golfbaan is als het ware laagsgewijs 
opgebouwd; dit om een optimale bodemgesteld-
heid te verkrijgen. 

Aanleg greens 
Nadat ten behoeve van de green en surrounding 
voldoende grond is aangevoerd, wordt de green 
als het ware uitgekist, waarbij de definitieve vorm 
van de green en de surrounding duidelijk waar-
neembaar wordt. De greens worden laagsgewijs 
gebouwd, meestal in drie lagen. De eerste laag, 
de onderbouw, bestaat uit de natuurlijke, lokale 
grond, al dan niet opgehoogd. In de onderbouw 
wordt de drainage gelegd.
Over het algemeen wordt het visgraatmodel 
gebruikt. De drains lopen op een diepte van onge-
veer 30 cm van hoog naar laag met de onderbouw 
mee en hebben een onderlinge afstand van circa 
4 m. Ze monden uit in een dikkere hoofddrain, die 
weer uitmondt in een drainput of rechtstreeks in 
een waterpartij/waterweg.

De drainageputten worden zo ver mogelijk uit de 
speellijn geplaatst. De uiteinden van de drains in 
de green worden vastgezet en hierbovenop wordt 
een tegel met een metalen strip geplaatst; dit 
alles om het latere doorspuiten en dus het vinden 
van de drains te vereenvoudigen. De vrijkomende 
grond wordt direct verwerkt in de mounts van de 
surroun ding. Als de onderbaan gereed is, wordt hij 
gekeurd door de golfarchitect. 

De tweede laag is een zandpakket van ca. 25 cm. 
Aan dit zand zijn kwaliteitseisen (granulaire samen-
stelling) verbonden; het zal dus meestal geleverd 
moeten worden.

De derde laag (20 cm) is de toplaag. De toplaag 
bestaat over het algemeen voor 20% uit compost 
(bv. Heicom) of turf en voor 80% uit zand. Het zand 
is vergelijkbaar met het zand uit de tweede laag. 
Deze toplaag wordt op het werk gemengd, maar 
kan ook kant en klaar gekocht worden. Schralere 
of vettere mengsels komen voor. Iedere laag wordt 
met behulp van een HGM onder profiel aange-
bracht. De afwerking van de green en de surroun-
ding geschiedt tegenwoordig machinaal met een 
klein egaliseerbordje. Nog niet zo lang geleden 
werd de toplaag door middel van handkracht (met 
de hark) afgewerkt en ingezaaid. Dit bleek zeer 
arbeidsintensief en minder secuur dan de huidige 
techniek. Nu kunnen de green en surrounding in 
één bewerking afgemaakt worden en kan er een 
optimale aaneensluiting van green en surrounding 
verkregen worden. Iedere green wordt uiteindelijk 
als geheel gekeurd door de golfarchitect. 
Een andere beproefde methode om een green op 
te bouwen is de USGA-methode, die in voorgaande 
edities van Greenkeeper uitvoering is beschreven.

Aanleg tees 
De tees komen verhoogd en onder een flauwe 
helling in het terrein te liggen. De onderbouw 
bestaat uit in de nabijheid gewon nen grond. Aan 
weerszijden van de tee dient drainage aangelegd 
te worden. De toplaag is ongeveer 20 cm dik en 
be staat veelal, net als de green, uit 80% zand en 
20% compost. De onderlaag be staat uit greenzand 

met een laagdikte van 0,15 m. Een alternatief voor 
de hierboven beschreven toplaag is het ver- 
schralen van de aanwezige grond, in depot of door 
middel van frezen. De tees worden onder een  
helling (lengte-as) aangelegd. Tevens wordt de 
onderbouw onder een tonrondprofiel aangelegd 
(ten behoeve van de afvoer naar drains).

Aanleg bunkers 
De bunkers worden gevuld met bunkerzand met 
een laagdikte van 30 cm. Het speciale bunkerzand 
(samenstelling en kleur) wordt met de kraan  
verwerkt en met handkracht geëgaliseerd. 
Ook de bunkers worden gedraineerd. De drain 
loopt door het hart (het laagste punt) van de  
bunker op een diepte van ca. 40 cm in de onder-
bouw. De drain wordt bij de greenbunkers veelal 
aangesloten op de drainageput behorende bij de 
green. De drainage in fairwaybunkers wordt aan-
gesloten op de fairwaydrainage of mondt direct uit 
in een waterpartij.

Fairways 
De fairways worden veelal gedraineerd en ver-
schraald (wederom afhankelijk van het bodem-
type). De situering van de drains is afhankelijk van 
het reliëf in de baan (aan de voet van glooiingen 
etc.). De drains monden uit in bestaande water-
gangen of waterpartijen. De fairways zijn te verge-
lijken met gewone sportve1en met een minimale 
betreding. De drainsleuven worden veelal gevuld 
met zand. 

De beregening 
De meeste banen in Nederland hebben  
automatische beregening op de greens en de tees.  
De hoofdleidingen en ringleidingen worden 
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sleufloos getrokken. De leidingen dienen vorstvrij 
te liggen. De sproeiers worden geplaatst nadat 
de toplaag er met de kraan is ingedraaid; dit 
om beschadigingen te voorkomen en omdat de 
hoogte van het greenoppervlak dan bekend is. 
De beregening dient te functioneren voordat met 
inzaaien begonnen kan worden. Het machinaal 
zaaien wordt bemoeilijkt door een te droge en 
door een te natte toplaag. 

Beplanting en waterpartijen 
Vanuit 1andschappelijk en natuurlijk oog punt kan 
het aantrekkelijk zijn om natuurlijke oevers aan te 
leggen. Dit houdt niet meer in dan de oevers een 
minder steil talud te geven, waardoor er moeras-
systemen ontstaan. Dit vereist wel enige ruimte  
en kan niet in de speelbanen worden gedaan.  
De beplanting wordt tijdens het plantseizoen aan-
gelegd, de bomen handmatig, het bosplantsoen 
meestal machinaal. 

Lokale inheemse soorten verdienen de voorkeur. 
De aannemer zal een jaar na aanplant de dode 
beplanting moeten vervangen (inboet). 
Zaaien 
Voor het zaaien worden de golfonderde len 
bemest, om een snellere opkomt van het gras 
te verkrijgen. De Ridder B.V. heeft speciaal voor 

de golfbaan zijn eigen zaaimachines ontwikkeld. 
Het zaad wordt licht in de grond ingewerkt en in 
dezelfde bewerking met een open rol aangedrukt. 
Daardoor is de opkomsttijd korter en verwaait er 
minder zaad. Ook de greens worden tegenwoor-
dig machinaal ingezaaid. Dit gebeurt in twee 
bewerkingen, kruisgewijs of evenwijdig aan elkaar. 
Evenwijdig, bijvoorbeeld met een overlap van een 
halve baan, verdient de voorkeur, omdat daarna, 
door met de richting mee te rollen, het minste 
ongewenste reliëf ontstaat. Vroeger werden de 
fairways en de rough met verschillende mengsels 
ingezaaid. Veel van de ongewenste soorten uit 
het rough-mengsel kwamen terecht op de fair-
way. Tegenwoordig worden fairways en de rough 
meestal ingezaaid met een fairwaymengsel. 

Een bijkomend voordeel is dat de greenkeeper  
of de baancommissaris in de toekomst  
gemakkelijk de vorm en afmetingen van de fair-
ways kan aanpassen, want het grastype is uniform. 
Na het inzaaien wordt de baan ‘zwart’ opgeleverd 
en wordt er begonnen met de nazorg. 

Nazorg 
De eerste maaibeurten worden meestal door de 
aannemer verricht. De aannemer kan de kleine 
onrechtmatigheden die tijdens die aanleg zijn 

ontstaan en zijn waargenomen na de eerste  
oplevering, in deze fase herstellen. Ook de  
eerste bemesting en het rollen van de baan  
vallen hieronder. In het bestek wordt aangegeven 
om hoevee1 maai beurten het gaat. Onder ideale 
(weers)omstandigheden kan een complete 18 
holesgolfbaan binnen drie tot vijf maanden aange-
legd worden. Voordat er gespeeld kan worden, zijn 
we één vol groeiseizoen verder. Te vroeg beginnen 
kan rampzalige gevolgen hebben, met name voor 
de greens. Het is gebruikelijk dat de aannemer de 
opdrachtgever een kleinigheid aanbiedt. Wij pre-
fereren hierbij een bankje, zodat we na al het werk 
rustig en voldaan ach terover kunnen leunen.
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Groenewoud Sport en Recreatie is een honderd 
procent-dochter van Koninklijke Wegenbouw 
Stevin, de grootste wegenbouwer van Nederland. 
Oorspronkelijk begaf KWS zich op de sportmarkt 
via het dochterbedrijf KWS Sport, dat zich voor-
namelijk bezighield met aanleg en onderhoud van 
harde wedstrijdvloeren. In 1994 werd KWS Sport 
omgedoopt tot Groenewoud Sport & Recreatie.  
De bedoeling was (en is) de opbouw van een 
bedrijf dat zich op een marktgerichte manier 
bezighoudt met onder meer het aanleggen en 
onderhouden van golfbanen. Sinds de oprichting 
van het bedrijf heeft Groenewoud al gewerkt op 
een respectabel aantal banen. De werkzaamheden 
variëren van uitbreidingen, zoals bij Zeewolde, tot 
renovatie of de complete aanleg van een nieuwe 
baan. 

Baanmanagement 
De reden voor het interview is echter niet de aard 
van de werkzaamheden, maar meer de opzet, of, 
als u wilt, de filosofie achter de werkzaamheden.         
Paul Sigtermans: ‘Als iemand een golf baan wil 
aanleggen of beheren of renoveren, dan kun je op 
twee manieren met zo iemand in gesprek gaan.  
Je kunt je opstellen als loonwerker, of je kunt 
zeggen (en daar ligt onze prioriteit): ik wil meer 
verantwoordelijkheid over het werk dat ik aan-
neem. Wij denken dat wij de kennis, de mensen 
én de machines hebben om opdrachtgevers een 

compleet product te leveren. Iedereen in de golf-
industrie weet natuurlijk exact dat je er alleen met 
de aanleg niet bent. Een goede baan is 50% beheer 
en 50% aanleg. Ook als je het budgettair bekijkt, 
besteed je in principe relatief weinig geld aan de 
aanleg. Vergeleken daarmee is het onderhoud veel 
duurder; dat komt dag in, dag uit terug.’
 ‘Het verhaal is dus eigenlijk heel eenvoudig: als je 
als bedrijf een goede baan wilt neerleggen, dan 
moet je zorgen dat je ook verantwoordelijk bent 
voor het onderhoud. Dat je het hele onderhoud 
professionaliseert. Wij denken dat er op zo’n 
manier een betere baan ontstaat, maar het heeft 
volgens ons ook organisatorisch en voor de green-
keepers een aantal voordelen.’ 

Arbeidspool 
‘Kijk naar de gemiddelde baan: een goede head-
greenkeeper en een goede tweede man. Maar wat 
gebeurt er als die tweede man head-greenkeeper 
wil worden? Dan moet hij solliciteren, met alle 
problemen die daarbij horen voor zijn huidige 
werkgever.
Wat Groenewoud nu doet, is een soort arbeidspool 
maken van alle greenkeep ers die bij ons werken. 
Iedere greenkeeper blijft in principe op zijn eigen 
baan werkzaam, maar het is binnen zo’n pool altijd 
mogelijk dat mensen tegelijk of voor vast naar een 
andere baan gaan. Je kunt samen met green- 
keepers een soort carrièreplanning maken. Als 

iemand goed presteert, kun je hem op termijn  
promotie aanbieden. Wij belonen onze mensen 
conform de cao Cultuurtechnisch werken. Dat 
heeft ook veel voordelen wat betreft overwerk-
compensatie, salaris, pensioenopbouw enz.’

Zes banen 
Op dit moment hebben zo’n zes banen het cultuur-
technisch onderhoud uitbesteed aan Groenewoud 
Sport en Recreatie. Het gaat om Harderwold, 
Leeuwenbergh, Hoenderdaal, De Amsterdamse,  
De Maasduinen en sinds kort De Houtrak. Banen 
sluiten doorgaans een overeenkomst af voor een 
periode van vijf jaar. Paul Sligtermans: ‘Je kunt  
cultuurtechnisch werk pas echt op waarde schat-
ten na verloop van een aantal jaar. Dan heb je de 
effecten van het weer ook verdisconteerd.  
Een gebruikelijk onderdeel van de overeenkomst 
is het aanstellen van een onpartijdige persoon of 
instelling die de kwaliteit moet controleren.  
Zo wordt de kwaliteit van De Amsterdamse en de 
Leidschendamse bijvoorbeeld gecontroleerd door 
de S.T.R.I.’ 

Betere banen door 
beter management? 

De meeste Nederlandse banen, of het nu verenigingsbanen of commerciële banen zijn, hebben 

zelf de verantwoordelijkheid over het onderhoud en het onderhoudsmanagement. Dat er ook een 

andere constructie denkbaar is, blijkt uit de aanpak van Groenewoud Sport en Recreatie. Een inter-

view met Paul Sigtermans, directeur van Groenewoud Sport en Recreatie. 

Auteur: Hein van Iersel 

Een andere visie op onderhoudsmanagement 
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Het ontstaan 
Wat weinig greenkeepers weten, is dat de NGA 
eigenlijk ontstaan is uit een groepje greenkeepers 
in de regio Apeldoorn/Arnhem, dat elkaar regel-
ma tig bezocht en af en toe een wedstrijd met 
elkaar speelde. In de loop van 1991 is uit dit clubje, 
mede op aandringen van Rijks senior, de baan-
commissaris van de Hattemse, en met ondersteu-
ning van de Nederlandse Golf Federatie een lande-

lijke belangenvereniging ontstaan, die op  
dit moment zo'n 250 leden telt. 

Hoe zou Ties Straatman dit eerste jaar willen 
omschrijven? 
Straatman: ‘In het begin is natuurlijk alles moeilijk. 
Er zijn geen leden, geen statuten, niks. Alles moet 
van de grond af aan opgebouwd worden. En dat 
kost tijd en heel, heel veel geduld. Alle zaken die 

wij belangrijk vinden – ik noem even als voor- 
beelden: veiligheid, opleidingen en functie-
omschrijvingen – beginnen dan op punt nul.  
En voor al die zaken heb je andere partijen nodig: 
de NGF, het IPC, noem maar op. Dat betekent heel 
veel praten en keer op keer de standpunten van  
de associatie uitleggen. Je mag best weten dat ik 
daar wel eens moe van werd.’ 
Jurgen Ruyter: ‘In principe heeft het huidige 

Hoe het  
was & Hoe  
het wordt 

De Nederlandse Greenkeepers Associatie bestaat inmiddels alweer zo'n zes jaar. Een periode waarin het beeld van belangenvereniging naar buiten toe 

voor een belangrijk deel bepaald is door Ties Straatman. Maar omdat de statuten van de NGA niet toelaten dat een bestuurdersfunctie langer dan twee 

perioden van drie jaar door dezelfde persoon wordt vervuld en omdat Ties Straatman het ook wel tijd vond dat andere mensen de kar gaan trekken,  

is de functie overgegaan naar Jurgen Ruyter. Officieel is dit eigenlijk al gebeurd tijdens de algemene ledenvergadering van de NGA in 1995.  

Het afgelopen jaar is dan ook min of meer te beschouwen als een overgangspe riode. Een dubbelinterview met Jurgen Ruyter en Ties Straatman.

Auteur: Hein van Iersel
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bestuur een veel eenvoudiger taak. Wij vinden 
dezelfde dingen belangrijk, maar in ons geval zijn 
de zaken natuurlijk al voorbereid of zijn er al  
vorderingen gemaakt. En wij hebben natuurlijk het 
grote voordeel dat de associatie inmiddels bekend 
is. De NGA wordt serieus genomen.’ 

Openheid 
Ties Straatman: ‘Ik denk dat de belang rijkste  
prestatie van de NGA de toegeno men openheid 
van de leden onderling is. Neem een jaar of tien 
geleden; toen bleef iedereen maar op zijn eigen 
baan zitten met zijn eigen problemen. Wat je nu 
ziet, is dat mensen elkaar bellen, bezoeken en 
informatie uitwisselen. Omdat je mensen ontmoet 
tijdens vergaderingen of bij wedstrijden, neem je 
veel gemakkelijker contact op als je vra gen hebt.’ 
Jurgen Ruyter: ‘Dat sluit heel goed aan bij wat de 
NGA wil zijn: geen vakbond, maar een belangen-
vereniging. Maar dan wel een belangenvereniging 
die het sociale aspect niet uit het oog verliest.  
Zo zijn we momenteel bijvoorbeeld bezig met een 
pensioenplan.’
 
Als vakbond zou de NGA nooit kunnen  
functioneren, aldus Jurgen Ruyter. ‘De NGA is 
daar te klein voor en er is te wei nig kennis over 
bijvoorbeeld juridische zaken. Als vakbond zul je 
heel anders moeten opereren in contacten met 
bijvoorbeeld de NGF. Dat is niet onze stijl. De NGA 
is veel meer een club van men sen die van het vak 
houden. Diezelfde vakidioten zijn ook de mensen 
die de NGA actief moeten houden.’

‘Je hebt twee soorten greenkeepers: greenkeepers 
die werk hebben en greenkeepers die een hobby 
hebben. Beide groepen zijn natuurlijk belangrijk 
voor de NGA, maar die laat ste groep is van  
essentieel belang voor de organisatie. Dat zijn  
de mensen die er lol in hebben om dingen te 
organiseren, om naar regiobijeenkomsten te gaan 
et cetera. 

Wat gaat het nieuwe bestuur anders doen dan het 
oude bestuur?
Jurgen Ruyter: ‘In principe verandert er weinig, 
want wij blijven dezelfde dingen belangrijk vinden. 
Maar ik denk dat we wel wat duidelijker en nadruk-
kelijker voor onze standpunten gaan opkomen. 
Ik bedoel: de afgelopen jaren waren er voor het 
bekendmaken van de NGA en haar standpunten. 
Het wordt nu tijd dat bepaalde zaken gerealiseerd 
worden. Naar de leden toe vinden we het verder 
belangrijk dat iedereen weet waar de NGA voor 
staat. Greenkeepers moeten weten waar wij mee 
bezig zijn. Mede daarom hebben we een beleids-

plan opgesteld, waarin precies staat wat we in de 
komende tijd willen realiseren. Je moet het zo zien: 
onze leden betalen ieder jaar f 75.- Het is dan hun 
goed recht dat ze daar iets voor terugkrijgen.’
 
Hoe is de NGA ontstaan? 
Een clubje van verschillende golfbanen uit het  
oosten van Nederland organiseer de twee maal  
per jaar een bijeenkomst op hun eigen banen. 

Tijdens één zo’n bijeenkomst, in het najaar van 
1990, stelde de heer J. Rijks van de Hattemse voor 
een greenkeepersvereniging te beginnen. De heer 
T. Straatman vond dit een goed idee en zocht wat 
mensen voor een voorlopig bestuur bij elkaar.  
Dit terwijl de heer Rijks een persoon ging zoeken 
die de statuten van de vereni ging kon opstellen 
en de financiën, die nu eenmaal nodig zijn bij het 
opstarten van een vereniging, bij elkaar te halen. In 
januari 1991 was de eerste bijeen komst van  
het voorlopige bestuur. 

Dit bestond naast Ties Straatman uit Henk van 
Manen, Rob Spruit, Gerard Koster en Maarten van 
Ede. Zij ver klaarden zich tijdens deze vergadering 
bereid de toenmalige Nederlandse Greenkeepers 
Vereniging met raad en daad bij te staan. Nadat op 
7 mei de sta tuten waren ondertekend, was de  
NGV een feit. In de loop van 1992 werd de naam  
veranderd van Nederlandse Greenkeepers 
Vereniging in Nederlandse Greenkeepers 
Associatie. Dankzij de steun van de leden en van 
de donateurs die financiële steun gaven, is de  
NGA van nu nog steeds een succes. 

4 min. leestijd

Jaar 1996  Uitgave 5
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Dertig jaar in golf 
Klaas Swart was sinds 1968 actief in de golfwereld, 
toen hij, min of meer toeval lig, zijn oog liet vallen 
op de personeels advertentie van De Pan, die een 
nieuwe greenkeeper zocht. Daarvóór had hij als 
bedrijfsleider op verschillende boerenbe drijven 
gewerkt. Swart: ‘Ik ben in 1951 begonnen op het 
boerenbedrijf van mijn schoonvader. Daarna heb  
ik op bedrij ven gewerkt in Friesland, Frankrijk en 
Ten slotte in de Betuwe. 
Op een gegeven moment was ik niet meer echt 
geïnteresseerd in het boerenwerk en toen zag ik 
die advertentie van De Pan. Op dat moment zoch-
ten ze daar iemand die de greenkeepers aan het 
werk moest kunnen zetten. De sfeer was toen nog 
heel gemoedelijk op de baan. Echt hard werd er 
niet gewerkt en de kwaliteit van de baan was rela-
tief slecht. De Pan was toen nog een heel kleine en 
rustige baan. Er waren bij wijze van spreken alleen 
spelers op de heren- en de damesmiddag.’ 

‘Greenkeepen was toen een compleet ander vak 
dan tegenwoordig. Het publiek schrok zich kapot 
als wij het in ons hoofd haalden iets aan de 5 cm 
dikke viltlaag te doen, bijvoorbeeld met beitels. 

Als wetting agent werd T-Pol gebruikt. Voor de 
beregening had je een klein kraantje per green. 
Wilde je beregenen, dan was je dus letterlijk dag 
en nacht in de weer. Schimmels bestrijden deden 
we toen met kwik. Dat spul is zo giftig, dat maakt 
alles dood. Ik had toen het geluk dat ik een vriend 
had die in de tuinbouw werkte. Via hem kon ik de 
meest moderne middelen krijgen die in de tuin-
bouw gebruikt werden. Specifiek voor golfbanen 
was er in Nederland heel weinig op de markt.  
Er waren immers aan het eind van de jaren 60 maar 
28 banen in Nederland.’ 

Nieuwe head-greenkeeper 
’Een baan gaat langzaam achteruit’, aldus Klaas 
Swart, ‘totdat het punt bereikt wordt dat er een 
nieuwe head-greenkeeper moet komen. Want dat 
de kwaliteit van de baan niet geweldig was,  
betekende niet dat de mensen geen ambitie had-
den. Wij hebben toen niet voor niets zowel in 1968 
als in 1982 het Open mogen organiseren. Dat  
betekende natuurlijk wel kei- en kei hard werken. 
Uit die tijd heb ik ook wat knipsels uit de Panorama 
met de titel: “Goeroe van gras”.’ 

Goeroe van gras 
Je komt hem overal tegen: op de demodagen, 

op een excursie van Ransomes. Overal waar 

greenkeepers bij elkaar zijn, komt vroeger of 

later ook Klaas Swart om de hoek kijken. Iets 

grijzer en ouder dan de gemiddelde andere 

aanwezigen, maar zeker niet minder aanwezig 

of gedreven. En vooral dat laatste woord is  

een term waar Klaas Swart veel waarde aan 

hecht. Klaas Swart: ‘Een goede greenkeeper 

moet gedreven zijn. Hij moet zeggen:  

“Het is míjn baan”.’ 

Auteur: Hein van Iersel
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International Greenkeepers Association
Toen Swart begon met zijn functie als head-green-
keeper, begon hij zich al snel verder te verdiepen 
in zijn vakge bied, onder meer door lid te worden 
van de IGA, de Internationale Greenkeepers 
Associatie. Deze associatie was opgericht door 
Donald Harradine, een Engelse golfarchitect die 
vanuit Zwitserland werkte. Deze Harradine vond 
dat het niveau van de greenkeepers omhoog 
moest. ‘Ik was toen de eerste en enige Nederlander 
die lid was van de IGA. Vanuit die club heb ik ont-
zettend veel geleerd: cursussen in Regensburg, 
Castano en lessen van onder meer John Campbell 
van St. Andrews. En De Pan, mijn werkgever, zag 
gelukkig het belang van dat alles in, want alles 
werd keurig vergoed. En dat betekende wat, want 

ik was ieder jaar een paar weken weg van de baan 
voor cursussen. Ik heb zelfs nog een keer een 
studiereis gewonnen met een prijsvraag die uitge-
schreven was door het IGA in samenwerking met 
Jacobsen, met bezoeken aan onder meer Miami, 
New Orleans, Chicago en New York. In totaal ben ik 
zo'n dertien jaar lid geweest van het IGA, waarvan 
tien jaar als bestuurslid.’
 
Nederlandse Greenkeepers vereniging 
‘In die tijd bestond eigenlijk geen Nederlandse 
club van greenkeepers. In 1969 begon Steven  
van den Hengel van de Kennemer met een jaar-
lijkse greenkeeperdag. De eerste dag is toen 
georganiseerd op de Hilversumsche. Uit dat 
initiatief is later de Nederlandse Greenkeepers 
Vereniging ontstaan. Maar toen was het nog zo 
dat een hele boel greenkeepers geen lid mochten 
zijn van deze N.G.V. De toenmalige voorzit ter van 
de N.G.V., Rahuzen, heeft nog een brief gestuurd 
naar de banen om te waarschuwen voor de vak-
bond. Greenkeepers van de Hattemse, Sallandse 
en Twentsche mochten toen ook geen lid worden. 
Jammer genoeg is dat initiatief van Steven van 

Hengel nooit goed van de grond gekomen.
Voor wedstrijden was altijd voldoende animo,  
maar voor de lezingen en cursus sen kwam  
niemand opdraven.’ Klaas Swart wil de huidige 
N.G.A. meegeven vanuit zijn ervaring uit die tijd 
hoe belangrijk het is om als belangenvereni ging  
onafhankelijk te zijn van sponsoren en branche-
organisaties. 

Carrière 
In 1985 ging Swart van Golfclub De Pan naar de 
Sportfondsen Golf. ‘Dat was eigenlijk een initi-
atief van beheerders van zwembaden die ook 
een aantal golf banen wilden gaan exploiteren. 
Tijdens mijn sportfondsenperiode was ik betrok-
ken bij de aanleg van de Berendonck in Wijchen, 
Brunssum en Nieuwegein. Sportfondsen Golf is 
later overgenomen door Publigolf, een onder deel 
van het Vendex-concern. Nog later is daar door 
verzelf-standiging Burggolf uit ontstaan. Binnen 
Burggolf was ik verant woordelijk voor de aanleg 
en het onderhoud van de golfclub De Purmer bij 
Purmerend, Zoetermeer, Herkenbosch en  
St. Nicolaasga.’

‘Het vervolg zal redelijk bekend zijn bij veel  
mensen. Met Burggolf ging het begin jaren 90  
erg slecht en ik ben toen in 1992 voor mezelf 
begonnen. Op dit moment ben ik in een  
adviserende functie onder meer nog betrokken  
bij Ameland, Domburg, Herkenbosch en Cleydael 
in België.’ 

Wat is een goede greenkeeper? 
Het is al gezegd in dit artikel: volgens Swart  
onderscheidt een goede green keeper zich door 
gedrevenheid en passie voor de eigen baan. 
Eigenlijk snapt Swart dan ook niet hoe je een baan 
in topconditie houdt met een 40-urige werkweek. 
Zijn belangrijkste tip voor greenkeepers is: niet 
altijd meteen ver trouwen op computers.  
Swart: ‘Als greenkeeper leef je met weer, water en 
meststoffen.’ 

4 min. leestijd
Jaar 1998  Uitgave 1
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Spelen 
Arnoud memoreert zijn eerste ervaringen met de 
NGA: ‘Het toenmalige bestuur – ik praat over zo’n 
acht jaar geleden – had als belangrijke doelstelling 
greenkeepers de mogelijkheid geven bij elkaar te 
spe len. Op dat moment had ik zoiets van: van zo'n 
club hoef ik geen lid te wor den. Maar nu, met één 
jaar bestuurlijke ervaring binnen de NGA, besef ik 
hoe vre selijk veel werk er verzet moet worden om 
een vereniging op poten te zetten. En in het begin 
is dat nog veel meer geweest, want toen was er 
nog helemaal niets. En op het spelen op elkaars 
baan ben ik ook teruggekomen, want het belang-
rijkste wat de NGA voor elkaar moet krijgen – en 
daar zijn we de afge lopen jaren al flink in gevor-
derd – is onderling contact tussen greenkeepers. 
En dat natuurlijk met als doel het niveau van het 
vak in Nederland omhoog te krij gen.’ 

Jurgen en Arnoud 
Arnoud de Jager staat erop om in het interview 
ook wat regels op te nemen over zijn relatie met 
Jurgen Ruyter, de pas afgetreden voorzitter van de 
NGA. De Jager: ‘Jurgen en ik komen allebei uit het-
zelfde kamp. Ik ben in 1986 begonnen bij De Pan, 
toen Jurgen zijn militaire dienstplicht moest ver-
vullen. En ik had toen het geluk dat ik daar mocht 
blijven toen Jurgen weer terugkwam. We hebben 

toen nog zo’n twee jaar samen op De Pan gewerkt, 
eerst onder head-green keeper Jan van Dijk en na 
diens overlijden onder Mark Lampe. In die tijd was 
Klaas Swart al vertrokken naar BurgGolf, maar de 
sfeer van Klaas hing er nog steeds. 

In 1990 zijn Jurgen en ik toen samen over gestapt 
naar BurgGolf, Jurgen als head-greenkeeper op 
Purmerend en ik op Zoetermeer. Daar kregen we 
natuurlijk opnieuw te maken met Swart en heb 
ik geleerd wat je “commercieel green keepen” zou 
kunnen noemen. Dan bedoel ik de nadruk die je 
als green keeper moet leggen op de verzorging 
van de baan. Dat was in de eerste, zeer ambitieuze 
jaren van BurgGolf, toen alles kon en de golfer als 
gast centraal stond. In die filosofie van BurgGolf 
werd er echt naar gestreefd om een baan visueel 
in topcon ditie te krijgen. Een snelle green is dan 
belangrijk, maar misschien nog wel belangrijker is 
een opgeruimde baan. Een baan waarvan de gast 
zegt: wauw, dit is een topbaan. 

Dat principe probeer ik on mijn eigen baan 
Gendersteyn ook hoog te houden, maar ik merk 
ook hoe moeilijk dat is. Soms kom ik op een baan 
en dan denk ik: dat kan beter, en dat, en dat. En als 
ik dan terug ben op Gendersteyn, zie ik dezelfde 
missers. Gewoon omdat je de mankracht niet hebt! 

Wat dat betreft vind ik nog steeds dat golfers veel 
te weinig contributie betalen om een baan in top-
conditie te houden.’ 

Denk na voor u slaat 
Tijdens de recent gehouden eerste editie van de 
NGA-Vakdag voor de Golfindustrie in Tiel heeft het 
nieuwe bestuur een opvallende postercampagne 
geïnitieerd onder de slogan “Denk na voor u slaat”
Arnoud de Jager: “Het probleem van veiligheid 
voor de golfer en greenkeeper is natuurlijk al veel 
ouder als de NGA en de NGA is daar van het begin 
af aan mee bezig geweest. Maar toen ik zelf binnen 
één week eenmaal weg moest springen voor een 
bal, een zwaailicht eraf geslagen werd en eenmaal 
de machine geraakt werd, vond ik dat het tijd 
werd om iets te doen en zo is eigenlijk de poster 
ontstaan. De bedoeling is nu dat de posters op 
iedere golfbaan in Nederland op een prominente 
plaats worden opgehangen, zodat de golfer beseft 
dat veiligheid op de baan in ieders en ook in eigen 
belang is.

Gendersteyn geeft in ieder geval zelf het goede 
voorbeeld, want prominent bij de ingang van het 
clubhuis staat de poster opgesteld.

De NGA op weg naar 2000 

Nee, u leest het niet goed, de NGA wil niet naar 

2000 leden. Met de circa 280 leden die de NGA 

op dit moment heeft, zit de associatie op zo'n 

50% van alle greenkeepers. Dat betekent niet 

dat de groei er helemaal uit is, maar heel veel 

progressie zal er de komende jaren toch niet 

meer gemaakt worden. In ledental dan, want 

voor het overige barst de NGA van de ambitie. 

Een reden om van gedachten te wisselen met  

de nieuwbakken voorzitter van de NGA:  

Arnoud de Jager. 

Auteur: Hein van Iersel
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Nieuw bestuur
Tijdens de afgelopen ledenvergadering van de 
NGA is een nieuw bestuur geïnstalleerd waar 
een fors aantal nieuwe namen zijn te vinden. 
Nieuw zijn Carin Pex van Herkenbosch, John van 
Hoesen van De Hooge Kleij, Cor Elderkamp van 
Cromstrijen, (John van Hoesen en Cor Elderkamp 
kunnen officieel pas in het voorjaar van ’99 geko-

zen worden). Tot de oudgediende behoren na 
Gerard van der Werf (Oosterhout), Frans Kind (De 
Batouwe) natuurlijk Arnoud zelf.
Een van de belangrijkste beslissingen die het 
nieuwe bestuur heeft genomen is een verandering 
van de structuur. Met als belangrijkste doel de 
belasting voor de verschillende bestuursleden af te 
laten nemen. de verandering houdt in dat voort-
aan met commissies gewerkt gaat worden die een 
bepaald deelgebied onder zich hebben. Zo komt 
er een evenementencommissie, wedstrijdcom-
missie, opleidingscommissie, studiereiscommissie, 
regiohoofdencommissie en een redactiecommissie 
(voor contacten met het blad Greenkeeper). In 
iedere commissie zal altijd minstens één bestuurs-
lid zitting hebben, voor de rest kunnen andere 
greenkeepers zitting nemen.

vooruit naar 2000
Wij besluiten het interview met het besef dat er al 
heel veel bereikt is, maar nog veel moet gebeuren. 
Arnoud: “Soms is bestuurswerk voor de NGA wel 
eens frustrerend. Je organiseert iets en er komt 
geen of bijna geen respons. Zoals bijvoorbeeld 
voor de reis naar Harrogate. Het aantal aanmeldin-
gen was zo bedroevend dat we de boel afgeblazen 
hebben”. Een ander voorbeeld dat Arnoud de Jager 
geeft is een cursus communicatie: “Die cursus is 
ook afgeblazen door te weinig deelname. Terwijl 
communicatie zo ontzettend belangrijk is. Je kunt 
moeilijk je baancommissaris kwaad aankijken als je 

iets niet voor elkaar krijgt omdat je een bepaald 
plan niet goed gecommuniceerd hebt”. Maar 
Arnoud de Jager is niet de man die gehinderd 
wordt door de onvermijdbare tegenslagen die een 
bestuursfunctie nu eenmaal met zich meebrengt. 
Als het aan hem ligt gaat de NGA het jaar 2000 met 
enthousiasme tegemoet.
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Echte cijfers over de schaarste onder greenkeepers 
zijn er niet, behalve een zeer beperkt kwantitatief 
onderzoek dat de NGF heeft gehouden onder de 
bezoekers van het in februari 2000 gehouden NGF-
baancommissarissen-seminar in Papendal.
 
vader op zoon 
Er was een tijd – en voor sommige clubs ligt die 
nog niet zo ver achter ons – dat greenkeeping 
een vak was dat van vader op zoon overging. De 
mogelijkhe den voor een specifieke vakopleiding 
waren beperkt en wat je leerde over het vak, leerde 
je op je eigen baan De laatste tien, twintig jaar is 
die situatie natuurlijk sterk veranderd. Er werden 
overal in het land nieuwe banen gestart en boven-
al werd greenkeeping een echt vak waar voor je 
een opleiding nodig had. In die ont wikkeling naar 

de opwaardering van het vak van greenkeeper 
heeft de NGA waarschijnlijk een veel belangrijkere 
rol gespeeld dan menigeen wi1 toegeven.
Die explosieve stijging van het aantal clubs, de 
laatste jaren, en ook de minder explo sieve stijging 
van het aantal greenkeep ers per baan, hebben tot 
voor kort echter nooit geleid tot een tekort aan 
erva ren vakkrachten. Het aantal mensen dat met 
plezier begon aan een opleiding of als onervaren 
kracht begon bij een golfbaan woog ruimschoots 
op tegen de vraag naar greenkeepers.
 
Keerpunt 
De sterke economische groei en in het algemeen 
de sterke vraag naar gemotiveer de vaklui, de 
laatste paar jaar, hebben echter een fundamentele 
zwakheid in de golfbranche blootgelegd. Je zou 

die zwakheid kunnen omschrijven met de term 
‘onbekend maakt onbemind’. Zowel de NGA als  
de NGF heeft het vak van greenkeeper sterk  
gepromoot, maar jammer genoeg voornamelijk 
bin nen de golfbranche. Binnen het zeer selecte 
groepje van mensen die zich ver want voelen met 
golf en golfbaanonder houd heeft een greenkeeper 
de status waar hij of zij recht op heeft. Maar bui ten 
de grenzen van de wel heel kleine golfwereld  
hebben maar heel weinig mensen enig idee van 
wat een greenkeep er doet en hoe boeiend en  
interessant zijn vak wel niet is. En dat is jammer, 
want alle jonge mensen die nu starten op de  
middelbare en de hogere agrarische scholen,  
zouden op zijn minst kennis moeten maken met 
golf en golfbaanonderhoud.
 

Greenkeepers gezocht 
Wat begon als een trend in de computer- en ICT-wereld, heeft zich de laatste jaren verspreid over alle sectoren van de Nederlandse econo mie en dus ook 

de golfbranche. Wij hebben het over de hand over hand stijgende vraag naar greenkeepers, en dan voornamelijk ervaren krachten. Mannen en vrouwen 

die goed zijn ingevoerd in hun vak en die je om een boodschap kunt sturen. 

Auteur: Hein van Iersel
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De praktijk 
Het voert te ver om te zeggen dat het allemaal 
kommer en kwel is met de arbeidsmarktsituatie in 
de golfwereld. Gedreven door de schaarste worden 
her en der privé-initiatieven ontwikkeld, die vaak 
goed lijken te werken. Zo verhuurt Cor Elderkamp, 
de oude greenkeeper van Cromstrijen, zich als 
freelance-greenkeeper. Elderkamp: ‘Ik wil mij niet 
positioneren als adviseur, maar als meewerkend 
stuurman. Ik heb natuurlijk een hoop ervaring, 
maar ik denk dat banen meer aan mij hebben 
als ik gewoon de handen uit de mouwen steek.’ 
Een ander initiatief is wat Casper Paulussen van 
Almeerderhout heeft ondernomen. Paulussen: ‘Ik 
heb, om wat extra ruggengraat in mijn team te 
krijgen, drie Schotten hiernaartoe gehaald. Dat zijn 

absolute vaklui, die in hun eigen land vaak slecht 
aan het werk kunnen komen, terwijl ze toch vaak 
uitgebreid zijn geschoold.’ 

Een beproefde methode om met weinig mensen 
een baan te onderhouden, is natuurlijk ver door-
gevoerde mecha nisatie. Investeren in machines is 
echter slechts ten dele een oplossing. Als je een 
baan er echt spic en span wilt laten uitzien, dan is 
daar meer voor nodig dan een grote machineloods 
vol materiaal en een paar chauffeurs. Dan heb je 
voldoen de ervaren mensen nodig die de tijd  
moeten krijgen om de puntjes op de i te zetten.
Want dat is natuurlijk wat er gebeurt als een baan 
moet bezuinigen op personeel; dan is er geen 
tijd om die 101 kleine dingen te doen die van een 

gewone baan een mooie baan maken.
Nu ik dit verhaal teruglees, is dit artikel, wat eigen-
lijk een korte inventarisatie moest worden van de 
arbeids marktsituatie van greenkeepers, eerder een 
pleidooi geworden voor meer bekendheid voor 
het mooie vak van greenkeeper. Want ik geloof dat 
de branche met relatief weinig moeite voldoende 
jonge mensen kan motiveren voor een opleiding 
tot greenkeeper. Daar zijn al die banen misschien 
morgen niet mee geholpen, maar het is wel een 
garantie voor een groene toekomst van de  
branche.
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Op Schiphol stond ik versteld van de effi ciency. 
Tussen de landing, de paspoort controle, het  
ophalen van de koffers en het in de trein stappen 
zat nauwelijks een half uur. Volgens mij was het 
nog sneller gegaan als ik Engels gesproken had!
Het Nederland dat zich voor mijn ogen ontrolde 
en zou blijven ontrollen, de rest van de week, was 
het toonbeeld van voorspoed. Zulke welstand had 
ik eerder alleen in Canada en de Verenigde Staten 
gezien. Maar hier leek de rijkdom meer universeel. 
De Nederlanders zijn een volk van handelaren en 

fabrikanten. Zij heb ben een rijkdom gecreëerd 
waarvan iedereen lijkt te profiteren. 
Mijn contactpersoon in Nederland was Klaas 
Swart, de goeroe onder de greenkeepers, die ik 
bij eerdere bezoeken en op bijeenkomsten van de 
GCSAA had ontmoet. Op het station wachtte hij 
me op, en na de sterke Nederlandse koffie gingen 
we naar onze eerste golfbaan. Tot mijn verrassing 
zag ik een stukje Florida in het Nederlandse land-
schap. De Amerikaanse architect Kyle Philips had 
een ruimtelijke lay-out gecreëerd op een omvang-

rijk vlak stuk land. De tees en greens waren zeer 
groot. Veel van de holes werden gescheiden door 
brede kronkelende waterpartijen en kunstmati ge 
heuveltjes, die dienstdeden als terreinhindernis-
sen. Volwassen eiken en beu ken en allerlei andere 
inlandse struiken en bomen waren smaakvol in  
het land schap opgenomen. Ze stonden op de  
verhoging om het terrein heen. 
In de herfst was alles ingezaaid en op het hele  
terrein stond dik gras. De opening zal halverwege 
de zomer plaatsvinden. 

Een kijkje bij de Nederlandse 
greenkeepers  

Ik was erg blij met de uitnodiging van de Neder-

landse Golf Federatie, omdat ik dan weer eens 

in mijn vaderland kon vertoeven. Ook werd ik in 

staat gesteld met greenkeepers, baancommis-

sarissen en voorzitters van groencomités (green 

comittee chairmen) te praten over hun vak en 

ervaringen uit te wisselen. Het enige negatieve 

aan de hele zaak was de tijd van het jaar: de laat-

ste week van februari. Mijn vrouw kwam in op-

stand tegen het idee en weigerde mee te gaan. 

Later bleek dat ik mijn clubs mee had moeten 

nemen. Mijn reis naar Nederland begon met 

een vliegreis met de KLM. Dit was mijn eerste 

mogelijkheid om mijn Nederlands te oefenen, 

iets wat har telijk aangemoedigd werd door de 

stewardessen. Ik had mijn moedertaal al bijna 

veertig jaar niet meer gesproken, en het duurde 

even voordat ik me verstaanbaar kon maken. 

Auteur: Gordon Witteveen
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De hoofdgreenkeeper is Arnoud de Jager, een man 
in de bloei van zijn professionele leven en goed 
opgeleid wat betreft het onderhoud van dit  
terrein. De Jager ook voorzitter van de 
Nederlandse Greenkeepers Associatie. 
Hij vertelde me dat de greens ingezaaid waren met 
het traditionele mengsel van zwenk- en buntgras 
(fescue-bentgrass). In dit geval was gekozen voor 80 
procent kruipend rood zwenkgras (creeping  
red fescue) en 20 procent Pennlinks. De tees en de 
fairways waren ingezaaid met een driedubbele  
mix van gelijke delen zwenkgras, beemdgras  
(bluegrass) en blijvend koren (perennial rye). 
De Jager wil de greens tot 5 mm maai en, iets wat 
wij een light quarter noemen. Als gevolg daarvan 
geeft de stimp meter ongeveer twee meter aan 
(result ing in a stimp meter reading of about 7 ft). 
Voor speciale gelegenheden maait hij nog korter, 
om de green meer snelheid te verschaffen. Buiten 
het seizoen (van oktober tot en met april) worden 
de vlaggenstokken van de greens verwijderd en 
voor de aprons geplaatst. 
Fairways en tees worden op 1,25 centimeter 
gemaaid. Het zand in de bunkers moest nog 
verspreid worden, maar de deadline van midden 
zomer moet gehaald kunnen worden. 
De Lage Vuursche zal een uitdaging worden 
voor de Nederlandse golfwereld. Qua ledental zit 
men al aan de top met 700. Ze zullen niet alleen 
genieten van een geweldige golfbaan, maar ook 
van het ruime oefengedeelte, de putting greens 
en het modernistische clubhuis. Arnoud de Jager 
verwacht ongeveer 200 golfers per dag. Kan het 
zwenkgras dat allemaal wel aan? De Jager denkt 
van wel. Hij denkt dat de slijtage door de omvang 
verspreid zal worden. Buiten het seizoen op de 
aprons spelen zal daar ook bij helpen. 

Nederlandse greenkeepers vinden het leuk om 
gaatjes in de banen aan te bren gen. Misschien is 
dat de invloed van hun Britse collega's. (Natuurlijk 
moeten we ook bedenken dat Vertidrain twintig 
jaar geleden in Nederland ontstaan is. Het patent 
erop is sindsdien verlopen en de machine wordt nu 
volop gekopieerd en volgens sommigen zelfs ver-
beterd. In Duitsland gebeurt dat door Wiedemann 
en ook in de VS houden enkele fabrikan ten zich 
ermee bezig.) 

Aan alle Canadese greenkeepers die den ken dat ze 
niet genoeg beschermingsma teriaal hebben voor 
hun baan: probeer het eens in Nederland.  
Daar is een groot gebrek aan producten die tegen  
ziektes beschermen. De ernstigste ziekte is 
Fusarium patch. Die woekert in donkere dagen  
en milde winters. Op dit moment is er geen  

bestrijdingsmiddel beschikbaar tegen deze plaag. 
Overal in Nederland vind je mollen. Vanuit de auto 
of de trein zie je duidelijk de hoopjes vers opge-
worpen aarde in de velden en weiden. Ook onder 
de fairways van de golfbanen zijn deze diertjes 
volop aanwezig. 
De meest gebruikte methode tegen mol len is  
vallen zetten Dit wekte mijn verba zing. Waren dit 
de Nederlanders die ons boycotten omdat we  
zeehondjes neer knuppelen bij Newfoundland?  
De Nederlanders die niets van ons bont moeten 
hebben? Ditzelfde volkje ver moordt mollen met 
hun zachte velletjes. Een groot probleem is de 
aanwezigheid van veel wormen op de putting 
green. Hier is geen verdelgingsmiddel meer tegen. 
Iedereen is het erover eens dat wormen een 
belangrijk onderdeel vor men van het biologische 
leven onder de grond. Maar wormenhoopjes zijn 
sto rend voor de golfer. Wat valt daaraan te doen? 
Voorlopig is de enige oplossing het wegvegen van 
de hoopjes. Arbeidskracht, of beter gezegd het 
gebrek daaraan, vormt ook een groot probleem 
in Nederland. De gemiddelde baan van 18 holes 
wordt bemand door vijf tot zeven mensen. Door 
dit kleine aantal komt het maaien van de greens in 
het gedrang. Ook andere werkzaamheden blijven 
onuitgevoerd. Er zijn maar weinig banen met een 
monteur.  
Het slijpen en onderhouden van maaiers en  
machines wordt uitbesteed aan leveranciers.
Aan de andere kant hebben de werknemers het 
hele jaar werk. De greenkeepers in Nederland  
werken echt mee. Ze hebben er niets op tegen  
bij de werkzaamheden betrokken te zijn.
Als u vindt dat u problemen hebt met het bestuur 
of het comité, dan hoeft u in Nederland niet op 
veel sympathie te rekenen. Daar komt het vaak 
voor dat het bestuur alle aankopen doet met 
betrekking tot de baan. Dus niet alleen machines, 
maar ook voorraden. Voorzitters wonen agro- 
nomische bijeenkomsten bij en worden door de 
golfers vaak voor experts aangezien, meer nog 
dan de greenkeepers. Maar veel greenkeepers zijn 
goed opgeleid en ze nemen het lot in eigen hand.  
De Nederlandse Greenkeepers Associatie heeft 
een belangrijke rol gespeeld bij deze verandering. 
Overigens worden veel greenkeepers in 
Nederland buiten het clubhuis gehouden, net 
zoals hun Amerikaanse collega’s vroeger. Onder 
de oppervlakte tref je de laatste restjes van de 
klassenmaatschap pij aan. Maar dat verandert, nu 
deze hardwerkende mensen zich een weg naar 
boven vechten op de maatschappe lijke ladder. 
Ik heb twee presentaties gehouden in Nederland. 
De eerste was een sessie van drie uur van de 
Nederlandse Greenkeepers Associatie, waar ik  

mijn seminar ‘Magie van het greenkeepen’ 
gepresenteerd heb. De tweede keer was ik bij de 
Nederlandse Golf Federatie op bezoek.
Mijn gastheer was Jeffrey Collinge, een Engelsman 
die in Nederland woont, lid is van de commissie 
greenkeeping van de NGF en hoofd is van de Green 
Section. Het was een beschaafde groep, sociaal 
misschien nog meer dan agronomisch.  
In het verleden werden bijeenkomsten van green-
keepers en golfofficials meest al toegesproken 
door professoren en andere experts. Het kwam 
zelden voor dat een praktisch ingestelde green-
keeper het spreekgestoelte betrad. Het leek 
erop dat mijn publiek het erg op prijs stelde om 
iemand recht uit het hart te horen spreken over 
daadwerkelijke ervaringen. Wat is de toekomst 
van golf in Nederland? Het aantal faciliteiten 
stijgt gestaag. Met name het openbare golf is aan 
een opmars bezig. De Nationale Associatie van 
Golfbaanbezitters (National Golf Course Owners 
Association) is actief en welbekend.  
Maar toch zijn er beperkende factoren: 

•	 Een verder verbod op bestrijdingsmiddelen 
en zelfs kunstmest lijkt zo goed als zeker.  
Een onzekere toekomst voor wat betreft 
de toelating van bestrijdingsmiddelen en 
kunstmest. 

•	 Er worden verregaande restricties opgelegd 
betreffende de aanleg van nieuwe banen.  
Die zullen moeten passen in de natuurlijke 
omgeving. Er zullen alleen inlandse rassen 
mogen worden gebruikt. (Overigens bedraagt 
de tijd om toestemming voor een baan te 
krijgen tien jaar.)

•	 Er zal steeds meer gespeeld worden op de 
bestaande banen, aangezien de Nederlanders 
verzot zijn geraakt op golf.

•	 Een aantal spelers zal betere speelomstan-
digheden eisen zoals men die ziet op tv bij 
Valderama in Spanje en Augusta in de VS.

Kortom, de toekomst is een grote uitda ging voor 
de Nederlandse greenkeeper. De nieuwe generatie 
zal beter opgeleid en inventiever moeten zijn en 
meer arbeidskrachten moeten kunnen inzetten.  
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Een van de centrale vragen voor het forum is de 
confronterende stelling of de Nederlandse golfin-
dustrie gebaat zou zijn bij de beschikbaarheid van 
een beperkt aantal fungiciden. Onder de drie aan-
wezige greenkeepers zijn de meningen daarover 
ongeveer fifty-fifty verdeeld. Rob Spruit is duidelijk 
voor beschikbaarheid, Coen de Mooy gelooft in 
een middelenvrije aanpak en Schalk weegt de 
voor- en tegenargumenten nadrukkelijk af.

Rob Spruit:” Ik zit op de Noordwijkse met relatief 
oude greens en de directe nabijheid van de zee. 
Die combinatie maakt een goede defensie tegen 
schimmels bijna onmogelijk. Door de zee zijn mijn 
temperaturen in winter en najaar gemiddeld 4ºC 
hoger, dan dieper in het land. Dit gecombineerd 
met greens met relatief veel Poa zorgt voor heel 
veel ziektedruk. Wij mogen niet spuiten en dat 
doen we dus ook niet. Maar het is wel frustrerend 
om met lege handen te staan.”
De Mooy van Rozenstein schat de situatie opti-

mistischer in: “Voor mij is de situatie duidelijk. 
Fungiciden zijn verboden en kun je dus niet 
gebruiken. Verder kunnen wij met cultuurtechni-
sche maatregelen de ziektedruk goed onder con-
trole houden. En als wij in het najaar een paar plek-
jes fusarium hebben, is dat ook geen probleem.” De 
Mooij wil daarnaast nog benadrukken dat ook het 
argument van bodemleven zwaar weegt. 

Integrated Pest Management 
Marcel Goedemans die namens de NGF bezig is 

Fungiciden: Medicijnkastje 
of  hellend vlak?
De bestrijding van schimmels op golfbanen in Nederland is iets wat voor 100% met cultuurtechniek opgelost moet worden.  Sinds een aantal jaren de 

laatste fungicide: lirotect uit de gewasbescherminggids is verdwenen mogen de Nederlandse greenkeeper geen fungiciden meer gebruiken. Alleen 

een bepaald aantal middelen als ijzersulfaat en ijzerchelaat, die principieel geen gewasbescherming mogen heten, kunnen nog worden ingezet. In 

deze editie van Greenforum praten we met een aantal mensen uit de markt over schimmels op golfbanen en hoe wij deze het hoofd kunnen bieden. 

Aanwezig bij het Greenforum zijn: Rob Spruit, hoofdgreenkeeper van de Noordwijkse, Peter Schalk, hoofdgreenkeeper van de Hilversumsche, Coen de 

Mooy, hoofdgreenkeeper van Rozenstein en Marcel Goedemans, lid van de commissie greenkeeping van de NGF. Als vertegenwoordigers van meststof-

leveranciers waren aanwezig: Joep Frints van Plagron en Co vos van vos Capelle.

Auteur: Hein van Iersel
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met ontwikkelingen op het gebied van gewas-
bescherming: “Hoe je er ook tegen aankijkt, een 
fungicide is nooit een middel om een goede green 
te maken. Het is in uiterste geval niet meer dan het 
medicijnkastje.”
In principe ondersteunt het complete gezelschap 
deze stelling. Alleen de Mooy geeft aan dat hij 
bang is voor een hellend vlak: “Als je vandaag 5 
liter gebruikt, zul je geneigd zijn om volgend jaar 
10 liter te gebruiken. Ook omdat er resistentie kan 
optreden”.
Zelfs Frints van Plagron, die als leverancier van bio-
logische middelen, toch een erkend voorstander 
is van een strikt biologische aanpak, gelooft dat er 
momenten zouden kunnen zijn (zoals tijdens een 

grote wedstrijd), dat er aan de noodrem getrokken 
moet kunnen worden door middel van het toepas-
sen van een eenmalige chemische bestrijding van 
schimmels.”

Hoewel alle aanwezigen het belang van goede cul-
tuurtechnische middelen omschrijven, ziet ieder-
een hier de betrekkelijkheid van in.
Peter Schalk: “Je kunt heel gezond leven, maar toch 
gaan er mensen dood.” Met andere woorden, er 
bestaat geen benadering die 100% veiligheid biedt 
tegen schimmels.
Joep Frints: “Iedereen krijgt griep, maar als je een 
gezond gestel hebt, dan ben je daar in een paar 
dagen overeen. Dat geldt ook voor greens. Op de 

Edese hebben wij nu enkele jaren ervaring opge-
daan met biologische middelen. We hebben daar 
te maken met oude greens en toch houden we 
fusarium buiten de deur. Dat heeft natuurlijk niet 
alleen te maken met de keuze van meststoffen, 
maar met de doelbewuste keuze voor een totaal 
pakket aan middelen en werkzaamheden.
Onderdeel daarvan is het streven van De Edese om 
de jaarlijkse stikstofgift op termijn te verlagen naar 
een niveau van 100 kg/ha. Volgens Co Vos en ook 
andere forumdeelnemers is dat een absoluut mini-
mum, maar kan dit zeker een van de succesfacto-
ren zijn, om schimmels buiten de deur te houden”. 
Co Vos: “Op een gemiddelde modern putting green 
schrijven wij gemiddeld 150-160 kg/ha voor.

Stikstof en vooral te laat doormesten in het najaar 
vormen een erkend risicopunt. 
Peter Schalk: “ik ben heel kritisch op een late stik-
stofgift in het najaar. De laatste jaren wordt hier 
meer de nadruk op gelegd, maar het blijft gevaar-
lijk”.

Straatgras
Straatgras is een geliefd gespreksonderwerp bij 
greenkeepers en zeker in combinatie met schim-
mels.
Coen de Mooy: “Mijn doel is om Poa annua zoveel 
mogelijk uit de bannen en alleen de goede grassen 
over te houden.” Schalk is in dit verband genu-
anceerd: “Straatgras is soms je vriend en soms je 
vijand. Het is tijdens grote wedstrijden beter om 
straatgras op je greens te hebben dan helemaal 
niets.”
Spruit: “Op de Noordwijkse zitten we met 40% tot 

Co Vos: 'Ik sta voor People, Profit en Planet'

Joep Frints: 'Nederlanders zouden eens wat meer bij hun zuiderburen op bezoek moeten gaan. Daar gebeurt heel veel op het 

gebied van biologische bestrijding waar wij geen weet van hebben. En ook zij krijgen te maken met een tijd waar chemische 

bestrijding taboe is'

Coen de Mooy: 'Je moet roeien met de riemen die je hebt en fungiciden zijn gewoon niet 

toegelaten'
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U koopt ook niet zomaar een maaimachine.
Waarom dan wel kiezen voor imitatie onderdelen.

U hebt bewust voor een originele Toro machine gekozen omdat 
u er dan op kunt rekenen dat u de beste prestaties krijgt voor uw 
geld. Kan er een betere reden zijn om originele Toro onderdelen te 
gebruiken? Voeg daaraan aan toe de marktgerichte prijzen, de snelle 
levertijden en u bent overtuigd: er is geen alternatief. Koop originele 
Toro onderdelen.
De enige juiste keuze.

www.jeanheybroek.com

Er is géén alternatief voor originele Toro onderdelen.
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60% straatgras. Het probleem is als je daar een 
gat invalt waar het gras verdwenen is, we het heel 
moeilijk voor elkaar krijgen om dat op te vullen 
met roodzwerk of struis. De combinatie van straat-
gras en schimmels creëert een vicieuze cirkel. Al 
het gras dat wordt aangetast, wordt vervangen 
door straatgras.”

Straatgras kan soms een noodzakelijke vriend zijn 
en soms je vijand. Duidelijk is wel dat het beheer 
vaan een green met veel straatgras veel extra pro-
blemen met zich meebrengt en veel kennis vereist. 
Peter Schalk: “Wij zouden misschien eens wat meer 
naar het verleden moeten kijken. Hoe gingen zij 
toe de ziekten te lijf.” Goedemans heeft duidelijk  
minder geloof in de goede oude tijd. “Ik heb in de 

tijd dat ik zelfs baancommissaris was samen met 
de headgreenkeeper op greens gestaan waar hele-
maal geen gras op stond. Sindsdien is het ieder 
jaar beter gegaan. Volgens mij is er sprake van een 
learning curve.” Co Vos beaamt de toegenomen 
kennis. “Greenkeepers anno nu zijn veel beter toe-
gerust en hebben betere middelen.”

Staatssecretaris Faber
Door een aantal mensen wordt de stelling geop-
perd dat de golfwereld de strategie van de agrari-
sche wereld zou moeten volgen. Deze strategie is 
neergelegd in een memo van staatssecretaris Faber 
van landbouw onder de titel ‘Zicht op gezonde 
teelt’. Volgens Co Vos komt er dit kort op neer, dat 
je zoveel mogelijk moet doen op het gebied van 
biologie om je teelt gezond te houden. Als dat niet 
lukt kan je chemisch bijsturen. Vooral in de kassen-
teelt zijn hier goede voorbeelden van te vinden. 
Tal van plagen worden inmiddels met natuurlijke 
vijanden bestreden.
Vos: “Als Vos Capelle hebben wij filosofie van de 3 
P’s: People, Profit en Planet.”
Co Vos: “Wij hebben nu te maken met de discre-
pantie, dat we op gebied van schimmels niets 
meer kunnen doen om dit chemisch bij te sturen. 
Met onkruid zijn er globaal gesproken geen pro-
blemen. Daar hebben we goed arsenaal middelen 
tot onze beschikking. In de land- en (glas)tuin-

bouw wordt onder de onder geïntegreerde gewas-
bescherming verstaan: het geheel aan verstandige 
maatregelen, die je kunt nemen om het gewas 
gezond houden. Verstandig staat hierbij voor eco-
nomisch haalbaar, effectief en duurzaam. 

Goedemans: “Dit manco maakt het mogelijk dat 
de markt wordt overspoeld door biologische mid-
delen met vaak weinig bewezen effect. Verder 
kennen we het probleem dat ook eventuele anta-
gonisten van schimmels geen plaats krijgen op de 
markt door diezelfde rigide regelgeving.”

Rob Spruit: “Als je net als ik op oude greens zit en vlak aan de 

kust dan is een goede bescherming tegen schimmels bijna 

onmogelijk.” 

Marcel Goedemans: “Het kan nooit zo zijn dat fungiciden een 

manier zijn om een goede green te maken. Hoogstens een 

laatste redmiddel.”

Peter Schalk: “Straatgras is soms je vriend en soms je vijand.”

Omdat Scotts al enige  tijd bezig is met 
het beschikbaar maken van het fungicide 
Heritage voort de Nederlandse markt, hadden 
wij Roger Leurs uitgenodigd voor het forum. 
Omdat hij door drukke werkzaamheden 
elders niet aanwezig kon zijn, wilde hij graag 
op afstand zijn visie geven op de problema-
tiek. 
Het ligt volgens Scotts in de lijn der ver-
wachtingen, dat in de nabije toekomst het 
productenpakket in Nederland uitgebreid zal 
gaan worden met specifieke fungicide voor 
de golfsector. In de andere Europese landen is 
dat al langer het geval.
Los van deze "fungicide-discussie" ziet Scotts 
de aanpak van deze problematiek in een 
veel breder perspectief. In 2004 bijvoorbeeld 
zal de "iTurf" geïntroduceerd gaan worden 
door Scotts binnen de golfmarkt. iTurf is een 
geavanceerd 'ziekte-management' systeem. 
In het kort komt het hierop neer dat middels 
metingen via een (mobiel) weerstation op 
de baan, de eigen computer op basis van 
ziektemodellen (fusarium, dollar spot, etc) de 
greenkeeper op ieder moment van de dag 
een overzicht geeft van de 'mogelijke' ziekte-
druk op zijn baan. Het systeem registreert een 
breed scala aan feiten zoals: luchttempera-
tuur, bodemtemperatuur, bladvochtigheid, 
Relatieve luchtvochtigheid, windsnelheid, 
lichtintensiteit, neerslag, etc. Al deze gege-
vens worden overzichtelijk in de computer 
verwerkt. Op basis van deze gegevens kan 
de greenkeeper dan de juiste handelingen 
uitvoeren om de ontluikende ziekte aan te 
pakken.
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1991
Even een stukje geschiedenis. Volgens Lutz Kressin 
is al in 1991 bij de oprichting van de NGA gespro-
ken over een CAO voor greenkeepers. Ook toen al 
zou, aldus Kressin, geconstateerd zijn dat de CAO 
voor hoveniers de meest logische keuze zou zijn. 

In 1997 is de hele discussie rondom de CAO weer 
opgestart. Volgens Kressin is bij het afsluiten van 
de CAO hoveniers in 1997 de werkingssfeer van 
de CAO ook over ge greenkeepers uitgebreid en 
daarmee feitelijk vastgesteld dat de hoveniers CAO 
voor alle greenkeepers geldig is.

Naar aanleiding van de uitbreiding van de wer-
kingssfeer in de CAO hoveniers hebben zich bij die 
gelegenheid ongeveer vijftig golfbanen aange-
sloten bij het bedrijfspensioenfonds voor de land-
bouw (BPL). In totaal zijn bij dit pensioenfonds zo’n 
150.000 tot 200.000 mensen aangesloten, die in 

Recht op CAO al sinds 1997 
onomstreden?
De greenkeeperwereld gonst. En het onderwerp zijn de ontwikkelingen rondom de CAO. Opmerkelijk, want greenkeepers zijn toch mensen, die zich 

meestal niet direct uitspreken over hun werk of arbeidsomstandigheden. Het gesprek over de CAO wordt op een groot aantal fronten gevoerd. Op 

de site greenkeeper.nl, maar ook op de laatste NGA ledendag (24-03) en diverse bijeenkomsten bij FNv. Maar ook op het recente NvG congres en de 

Baancommissarissen dag van de NGF op Papendal was de discussie rondom  de CAO het gesprek van de dag. Het vakblad GREENKEEPER wilde graag 

alle betrokkenen aan het woord laten in een ‘Dossier CAO’. Jammer genoeg wilden alleen Lutz Kressin van FNv Bondgenoten en Ester van der voort die, 

als actief FNv lid, één van de gangmakers is van de hele CAO discussie zich persoonlijk laten interviewen. De mening van de NvG zal als een persbericht 

worden opgenomen en verder heeft ook Rob Wilderom van het NGA een reactie gestuurd. 

Auteur: Hein van Iersel
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alle takken van de agrarische sector werkzaam zijn.

Kressin: “Voor mij is het duidelijk dat na 1997 
iedere greenkeeper onder de hoveniers CAO valt.” 
Kressin beseft ook dat niet iedereen het hier mee 
eens is. Oorzaak van de verwarring is een zinsnede 
in de werkingssfeer van de CAO, die alleen melding 
maakt van greenkeepers die voor derden werk-
zaamheden verrichten.
Letterlijk zou dit dus alleen betrekking hebben op 
greenkeepers in dienst van aannemers. Volgens 
Kressin blijkt echter uit het vervolg van de wer-
kingssfeerartikelen, dat het voor alle greenkeepers 
geldt. Een verder discussiepunt uit de CAO van 
1997 betreft het niet aanwezig zijn van een func-
tieomschrijving voor de greenkeepers. 

FNv-sport
Volgens FNV Bondgenoten is in 1997 dus duide-
lijk uitgesproken dat de hoveniers CAO voor alle 
greenkeepers van kracht zou zijn. Desondanks 
heeft de NGA in 2001 onderzocht of het mogelijk 
zou zijn om samen met FNV sport een alles over-
koepelende CAO-afspraak te maken. Deze zou dan 
betrekking hebben op alle mogelijke functies op 
een golfbaan. Dus inclusief marshalls, horeca- en 
winkelpersoneel en natuurlijk de greenkeepers.
Ester van der Voort: “In 2001 heeft NGA door een 
advocaat uit laten zoeken, dat de hoveniers CAO 
helemaal niet van kracht zou zijn. Dat vind ik een 
bijzonder standpunt voor een organisatie die toch 
onze belangen moet vertegenwoordigen.”

ORBA systeem
Onder invloed van de discussie over het al dan niet 
toepasbaar zijn van de hoveniers CAO zijn in 2002 
functiewaarderingen opgesteld van de functie 
greenkeeper en head-greenkeeper. Deze functies 
zijn officieel vastgesteld in de CAO van 1 maart 
2002 en gelden inclusief loongebouw vanaf 1 janu-
ari 2003. Deze functieprofielen zijn geschreven op 
de dagelijkse praktijk, zoals het er bij De Enk aan 
toegaat. Kressin en van der Voort erkennen dat de 
functiewaardering voor een hoofd greenkeeper 
voor een aantal hoofd greenkeepers zeker niet op 
zal gaan, omdat een aantal hoofd greenkeepers in 
de praktijk is doorgegroeid naar een functie van 
baanmanager of golfcourse superintendent. Ook 
de functie van greenkeeper is natuurlijk te breed 
om in een profiel te pakken. In de CAO die De Enk 
hanteert is de functie onderverdeeld in 3 niveaus. 

Opeisen
De bal raakte pas echt aan het rollen toen een 
greenkeeper in dienst van Burggolf zijn recht op 
CAO op ging eisen. Aanleiding hiervoor was mede 

de overname van het onderhoud van de Burggolf 
banen door AHA de Man. Op dat moment is de 
zaak volgens Kressin en Van der Voort in een 
stroomversnelling geraakt.

Kressin: “Ik heb het idee dat NGA door al die jaren 
heen het proces heeft getraineerd. Dat idee is 
ook ontstaan omdat ik steeds losse en incidentele 
contacten gehad heb met mensen van de NGA. Er 
is tot voor kort nooit constructief gepraat hoe we 
zaken nu zouden kunnen oppakken.”
Ester van der Voort: “Inmiddels heeft de NGA aan-
gegeven dat ze het hele proces als constructief 
meedenkend toehoorder willen volgen en onder-
steunen. Dat betekent wel dat het initiatief nu 
helemaal bij de greenkeepers is komen te liggen.”

De strategie die FNV Bondgenoten nu voor de 
komende tijd wil gaan hanteren is dat op een aan-
tal banen waar greenkeepers lid zijn van FNV, daar 
daadwerkelijk de CAO zal worden opgeëist.

Kressin: “Dat is niet het scenario wat mijn voorkeur 
heeft, maar ik wil niet dat we nog veel langer 
praten over allerlei andere constructies als bijvoor-
beeld een aparte CAO voor de golf. Naar mijn idee 
is dat niet haalbaar en het zorgt alleen maar voor 
oponthoud.”

Kressin: “Wat lange tijd heeft gegolden voor con-
tacten met NGA, geldt nog steeds voor contacten 
met de werkgevers: de NVG. Het beste zou zijn als 
we gezamenlijk in overleg zouden gaan over een 
goede overgangsregeling om de hoveniers CAO in 
te voeren. Zolang we dat niet doen, krijgt iedere 
individuele greenkeeper hoogstwaarschijnlijk 
gelijk van de rechter als hij zijn rechten opeist.”
Volgens Ester van der Voort kan zoiets behoorlijk 
in de papieren lopen. “Omdat de rechten vijf jaar 
terugwerkend kunnen worden opgevraagd kan het 
oplopen tot bedragen in de richting van € 20.000 
per werknemer”.

Kressin “Ik hoor nu in de wandelgangen dat NVG 
praat over één CAO voor de totale golfbranche. 
Dit is niet reëel gezien alles wat in het verleden 
is gebeurd. Verder is dit waarschijnlijk de duurste 
oplossing voor de werkgevers. Dit zal betekenen 
dat winkel- en horecapersoneel tegen een veel 
hogere vergoeding als nu in dienst zal komen.”

Lutz Kressin: “Als vakbond zijn wij niet de beroerdste. Wij 

willen graag een goede regeling. Dan moet er echter wel een 

uitnodiging komen voor een constructief gesprek.”

Ester van der Voort: ”Het succes van de CAO hangt af van de 

greenkeepers zelf. Meer greenkeepers moeten zich aansluiten 

bij de bonden. Het gaat de bond niet om zieltjes winnen, 

maar zonder leden op een baan kunnen ze de CAO niet 

opeisen.”

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6186
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Commissie Greenkeeping 
Aan het eind van de 80-er jaren ontstaat binnen de 
toenmalige NGF het besef dat het nodig was om 
meer zaken te organiseren richting greenkeeping 
en de greenkeepers. Er waren al eerder initiatieven 
geweest om greenkeepers met elkaar in contact te 
brengen. Zo startte Eschauzier al in de 70’er jaren 
met het bij elkaar brengen van greenkeepers om 
gezamenlijk problemen en ontwikkelingen op 
golfbanen te bespreken. En het is waarschijnlijk in 
diezelfde tijd geweest dat de bekende Klaas Zwart, 
en met hem een aantal andere hoofdgreenkeepers 
lid was van een Europese greenkeepersvereniging. 
Jammer genoeg waren al die initiatieven geen lang 
leven beschoren en werd mede daarmee aan het 
eind van de 80’er jaren een commissie greenkee-
ping opgestart.

De  leden van het eerste uur waren: Maarten van 
Ede, Ruud Seijdel, Jeff Collinge, Jan Brewer en 
voorzitter Jaap Rijks. De doelstellingen van het 
eerste uur waren redelijk ambitieus. Er zou o.a. 
een vakblad opgericht moeten worden en verder 
zou er een vereniging opgestart moeten worden, 
waarin greenkeepers met elkaar in contact konden 
komen. 

Jan Brewer: “Onze inspiratiebron was een stuk dat 
geproduceerd was door de Royal & Ancient”. Een 
stuk onder de titel “The Way Forward”. The Way 
Forward is een discussienota die behandelt hoe je 
het management van een baan kunt organiseren. 
Brewer: ”In dit stuk kun je onder andere lezen dat 
het grootste gevaar voor een club komt van een 
bestuur van single handicappers. Die begrijpen 

niet dat je een baan moet bouwen en onderhou-
den voor bogey spelers.”

4 uitgaves 
In de loop van ‘90 en ‘91 verschijnen een aantal 
uitgaven van Greenkeeper in Nieuwsbrief stijl. 
De artikelen worden geschreven door de leden 
van de commissie greenkeeping en diverse 
mensen uit de ‘markt’. De grafische verzorging 
geschiedt door Media Bloemendaal, die dan ook 
verantwoordelijk is voor een andere NGF-uitgave 
Golfjournaal. Brewer en Collinge vormen samen 
de redactiecommissie die het blad samenstellen. 
Brewer: ”Dat kostte ons heel veel tijd en inspan-
ning, omdat we de markt echt moesten overtuigen 
van de noodzaak van een vakblad.“ Tot de adver-
teerders van het eerste uur behoorden een aantal 

15 Jaar Greenkeeper, 
het begin!

Het blad Greenkeeper wordt al sinds jaar en dag uitgegeven 

door eerst Nijhof & van Iersel en later NWST. Maar daarmee is 

het niet begonnen. Hoewel inmiddels nog maar weinig mensen 

dat zullen weten. Het geboorterecht van Greenkeeper ligt 

ontegenzeggelijk bij een clubje enthousiastelingen binnen de 

commissie Greenkeeping: Jan Brewer en Jeff Collinge. Om de 

beide initiatiefnemers de eer te geven die ze verdienen, is het 

niet meer dan logisch dat we in deze special nog eens ingaan op 

de ontstaansgeschiedenis van het blad en omstandigheden die 

daartoe geleid hebben. 

Auteur: Hein van Iersel

Jan Brewer op zijn privé green 

bij zijn huis.
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bedrijven, die inmiddels al bij geschreven zijn in 
de annalen van de geschiedenis. Zoals Van der 
Lienden, de toenmalige Jacobsen importeur en 
Landré, die Ransomes importeerde. En bedrijven 
als Barenbrug, De Ridder, De Enk en Heicom waren 
toen ook al van de partij.

Een nieuwe wind 
Om de volgende stap van de geschiedenis van 
Greenkeeper te begrijpen, moeten we overschake-
len naar Nijmegen,  naar het dan nog jonge recla-
mebureau van ondergetekende Hein van Iersel en 
zijn toenmalige vennoot Ferry Nijhof. Zij zijn driftig 
op zoek naar nieuwe activiteiten en stuiten via 
Gertjan Lansink van John Deere importeur Louis 
Nagel op een exemplaar van de nieuwsbrief. Een 
contact is snel gemaakt en al gauw heeft Nijhof 
van Iersel een overeenkomst op zak om voortaan 
voor eigen rekening en risico een vakblad voor 
de Nederlandse greenkeeper te maken. De eerste 
uitgave volgens de nieuwe opzet. Een heus maga-
zine van maar liefst 24 pagina´s verschijnt in het 
voorjaar van 1992. Een doorstart van wat later een 
succesvol blad blijkt te zijn, omdat het blad in staat 
blijkt te zijn om mee te groeien met de ontwik-
keling en sterke professionalisering. Tot aan 2002 
samen met NGA en NGF en vanaf die tijd als een 
onafhankelijk vakblad.

Hein van Iersel: ”Ik heb niets tegen verenigings-
bladen. Maar ik heb wel stellig de mening dat een 
professionele branche gebaat is bij een vakblad 
dat onafhankelijk is van de heersende belangen 
in die markt en geen rekening heeft af te leggen 

aan die clubs. De ontwikkeling van ons blad heeft 
bewezen dat wij beter presteren en een mooier 
en informatiever blad maken nu we los zijn van 
inspraak door NGF en NGA.”

15 jaar en nu verder
Wat is nu de verwachting van Brewer en Collinge 
over de toekomst van het vak. Brewer noemt een 
aantal factoren die greenkeeping drastisch gaan 
beïnvloeden zoals automatisering en robotisering. 
En andere belangrijke factor zou gentechnologie 
kunnen zijn. Wat is er makkelijker om een straat-
gras te voorzien van een aantal goede eigenschap-
pen, die zijn resistentie tegen ziekte versterkt. Een 
vierde factor is de opkomst van kunstgras. Brewer: 
“Als ik geld zou moeten verdienen met golf, zou ik 
tees en driving ranges misschien wel voorzien van 
kunstgras. Geen onderhoudskosten meer en altijd 
bespeelbaar.”

De deuren open 
Hoe staat Brewer nu hij wat meer afstand heeft 
genomen van golf tegenover golf in Nederland.  
Brewer: “Ik speel ook vaak in Zuid Afrika en de 
sfeer rond golf is daar een verademing, veel los-
ser en opener. Kijk bijvoorbeeld alleen maar naar 
de manier waarop wij onze handicapregistratie 
met elkaar hebben georganiseerd. Dat is toch een 
uiterst moeizaam proces, waarbij we naar mijn 
mening ten onrechte uitgaan van het negatieve 
van mensen. In Zuid Afrika lever je gewoon je 
score in en that´s it. Mensen gaan de boel echt niet 
belazeren, wan dan vallen ze vanzelf door de mand 
bij een competitie. 

Een aantal exemplaren van het vakblad Greenkeeper, zoals dat door Brewer en Collinge gemaakt werd.
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Geef uw greens in het najaar nog iets extra’s.
Voeg hier de speciaal ontwikkelde oplosmeststof Granusol aan toe.

Granusol is een perfect uitgebalanceerde bladmeststof, 
die 100% oplosbaar is.

Granusol Sporen elementen bevat die zijn gechanteerd. 
EDTA/DTPA/EDDTA dit betekend dat ze in de oplossing blijven en niet 
neerslaan bij een water ph van 1,5 tot 11

Granusol bevat mv10. Dit is een vitamine pakket dat er voor zorgt 
dat de minerale beter worden opgenomen door de plant

Het Vitagro-team

Granusol 20 + 5 + 30 +2mgo + sporen elementen
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Van der Voort maakt zich daarnaast ook zorgen 
wat het verschil tussen de CAO hoveniers en de 
CAO golf gaat doen voor de concurrentiekracht 
van de aannemers die in de golfbaansector actief 
zijn. Deze aannemers hanteren zoals bekend 
meestal de CAO hoveniers. Het gevaar bestaat dus 
dat zij in de toekomst fors duurder uit zullen zijn 
dan medewerkers die onder CAO voor de golfbran-
che werken. 
Bram Metselaar is als lid van FNV Bongenoten 
betrokken geweest bij de onderhandelingen tus-
sen de werkgevers en de bonden. Metselaar: “Wij 
hebben een aantal momenten heel scherp onder-
handeld met de NVG. Ook van de VPP had ik toen 
het idee dat zij constructief bezig waren met de 
best denkbare arbeidsomstandigheden voor de 
greenkeepers. Ik heb toen op een bepaald moment 
in de krant moeten lezen dat er daadwerkelijk een 
CAO was afgesloten. Het was duidelijk dat de werk-
gevers haast hadden. Als de CAO hoveniers weer 
geldig zou zijn, zouden voor greenkeepers betere 
voorwaarden zijn gaan gelden.” 

verschil 
Op zich maakt de CAO golf voor Metselaar geen 
verschil. Zijn werkgever Leisure Golf, die verant-
woordelijk is voor Golfbaan Heidemeer, heeft zich 
al geconformeerd als de CAO hoveniers. Daarbij 
heeft hij ook nog het idee dat specifiek voor 
hoofdgreenkeepers de salarismogelijkheden in de 
CAO golf beter zijn dan in de CAO hoveniers. Wat 
Metselaar zeker op dit moment nog een minpunt 
vindt aan de CAO golf is de onduidelijkheid met 
betrekking tot het pensioen. De CAO golf gaat 

daarin niet verder dan een intentie dat dit verder 
uitgezocht moet worden. 

Van der Voort en Metselaar zijn allebei teleur-
gesteld in is de geringe actiebereidheid van 
de Nederlandse greenkeepers. Metselaar: 
“Greenkeepers voelen zich zo verantwoordelijk 
voor hun baan. Het zou ondenkbaar zijn om de 
baan een week in de steek te laten.” Van der Voort: 
“Ik had soms het idee dat ik de enige was die zich 
druk maakt over goede arbeidsvoorwaarden.” 

Ook Lutz Kressin van FNV Bongenoten is teleur-
gesteld in de gang van zaken. Als onderhandelaar 
namens de FNV heeft hij veel tijd en energie gesto-
ken in een onderhandelingsresultaat en naar het 
zich laat aan zien dus voor niets. Kressin is het met 
dat laatste overigens niet helemaal eens en geeft 
aan dat de FNV blijft bouwen aan een representa-
tie onder de greenkeeper. Kressin: “Vakbondswerk 
is meer dan alleen het afsluiten van een CAO. Het 
gaat ook om het ledenaantal. Wij gaan er als FNV 
voor zorgen dat wij zo sterk onder greenkeepers 
dat de werkgevers niet om ons heen kunnen.”

vraagtekens 
Net als Metselaar en van der Voort zet Kressin zijn 
vraagtekens bij de VPP. Hij waagt het te betwijfelen 
of deze bond wel leden heeft in de golfbranche. 
Kressin: “Volgens mij kunnen er dat nooit meer 
dan tien of twintig zijn en daar zijn heel weinig 
greenkeepers bij”. De VPP is er volgens Kressin bij 
gehaald toen het voor de werkgevers duidelijk 
was dat ze er met de FNV niet uit konden komen. 

Kressin: “Als bond hoefden wij alleen maar te wach-
ten. De CAO hoveniers zou vanzelf weer van kracht 
worden.” 

De nieuwe CAO golf gaat overigens alleen gelden 
voor banen die lid zijn van de NVG. Banen die geen 
lid zijn kunnen in principe wel de CAO hanteren, 
maar op het moment dat de CAO hoveniers weer 
algemeen verbindend wordt verklaard, is de CAO 
hoveniers weer van kracht. Dat geldt overigens 
niet alleen voor hoveniers, maar ook voor horeca-
personeel. De werkgevers hadden het geluk dat 
zowel de hoveniers CAO als de horeca CAO tijdelijk 
niet algemeen verbindend was. Van de tussenperi-
ode is handig gebruik gemaakt om een eigen CAO 
af te sluiten. Waarschijnlijk wordt de hoveniers CAO 
eind september weer algemeen verbindend ver-
klaard. Voor de horeca CAO geldt een vergelijkbare 
termijn.

Actie
Het is voor Kressin duidelijk dat onder de green-
keepers weinig actiebereidheid bestaat. Hij wijt dat 
in belangrijke mate aan de schaal van de meeste 
golfbanen, waar de afstand van manager naar 
greenkeeper erg klein is. Voor Kressin is het ver-
haal echter nog lang afgelopen. Kressin: “Wij gaan 
zorgen dat de werkgevers niet meer om ons heen 
kunnen.” 

Hole in one voor 
de werkgevers

Toen enige tijd geleden de CAO voor de golfbranche werd bekend gemaakt, kopte dagblad de Telegraaf met de tekst: ‘Hole in one voor de werkgevers’. 

voor Esther van der voort is deze tekst een correcte samenvatting van het bereikte onderhandelingsresultaat. van der voort: “De werkgevers hebben 

heel slim van een tijdelijke opschorting van de CAO voor de hoveniers gebruik gemaakt om een eigen voordeligere CAO af te sluiten met een vakbond, 

die bij greenkeepers niet bekend was.” van der voort: “De werkgevers zijn slim geweest, maar voor mij voelt het een beetje als bestolen. Als greenkee-

pers hadden wij een goede CAO en nu hebben we een CAO, die volgens mij duidelijk slechter is. Ik ken de precieze strekking van de CAO niet, maar 

alleen al in het aantal ATv-dagen zit een gigantisch verschil. Twintig dagen in de CAO hoveniers en zes in de CAO golf. voor caddymasters en andere 

golfbaanmedewerkers is het een prima stap, maar voor greenkeepers in het een stap terug in de tijd.” 

Auteur: Hein van Iersel
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Ruyter heeft de functie als voorzitter van de NGA 
goed twee jaar vervuld. Korter dan zijn voorganger 
Ties Straatman die zes jaar, ofwel twee volledige 
periodes, met de voorzittershamer heeft rondgelo-
pen. Ruyter werd in de zomer van 1996 aangesteld 
als voorzitter en trad af tijdens eerste vakdag 
voor de golfindustrie in Hotel de Valk in Tiel op 20 
november 1998. De periode was kort, maar Ruyter 
herinnert deze tijd als een intensieve periode. In 

de eerste jaren van de NGA was de greenkeeperas-
sociatie op vrijwel elk gebied afhankelijk van de 
NGF. Eén van de ambities van Jurgen Ruyter en zijn 
collega-bestuursleden was om een koers te varen 
die onafhankelijk van de NGF verloopt. 
Ruyter: “Dat was niet altijd gemakkelijk. Wij zijn wel 
eens weggelopen tijdens vergaderingen. De NGF 
was ook niet gewend aan een kritische opstelling 
van de greenkeepers.”

Eén van de ontwikkelingen die Jurgen Ruyter 
mede ingang heeft gezet was een meer commer-
ciële instelling van de associatie. Ruyter: “Wij wil-
den doelen behalen en daarvoor was geld nodig. 
Daarom hebben wij veel aandacht geschonken aan 
het donateursprogramma, maar zijn we ook polo’s 
gaan verkopen onder de leden. Dit alles om geld 
bij elkaar te krijgen. Belangrijke sleutelfiguren in 
dit verband waren volgens Ruyter Frans Kindt en 

Het is tijd voor een 
brede vereniging van 
golfbaanpersoneel

Jurgen Ruyter is de tweede voorzitter van de 

Nederlandse Greenkeeper Associatie. voor vak-

blad GREENKEEPER is hij de tweede ex-voor-

zitter die wij mogen interviewen in onze serie 

interviews. Jurgen is duidelijk een ‘buitenbeen-

tje’ in de lijn van voorzitters. Bij de vraag hem te 

mogen uitnodigen voor het interview waar-

schuwde hij mij reeds; hij wil graag meewerken 

aan de serie, maar met de voorwaarde dat het 

zijn verhaal wordt. Hij wil terugblikken doen, 

maar tijdens het gesprek blijkt dat hij meer 

begaan is met het heden en de hedendaagse 

positie van de greenkeeper. 

Auteur: Hein van Iersel
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Gerard van der Werf. Allebei bestuursleden met 
een gezonde commerciële instelling waar de ver-
eniging veel aan heeft gehad.
Mede door dit geld en de inspanningen van het 
bestuur was het in 1998 mogelijk om de eerste 
NGA vakdag te houden. Voor Ruyter was dat zo 
gezegd zijn zwanenzang. Op deze vakdag werd hij 
opgevolgd door Arnoud de Jager. 

Het idee voor een vakdag is overigens ontstaan 
tijdens een andere première die tijdens de zittings-
periode van Ruyter werd gehouden: het eerste 
reisje naar Harrogate. Ruyter: “’s Avonds in de bar 
werd het idee geboren van een vakdag.”
Andere zaken die mede door Ruyter waren georga-
niseerd waren de eerste internationale contacten 

met onder andere de FEGGA en zusterorganisaties 
in België en Duitsland.
Voor Ruyter en zijn collega-bestuursleden waren 
dat allemaal geen doelen op zich. Het vak van 
greenkeeper moest opengetrokken worden en de 
NGA moest fungeren als een belangrijk instrument 
om de kennis van de Nederlandse greenkeepers te 
bevorderen. Maar Ruyter wilde graag verder gaan. 
In een interview in Greenkeeper uit november 
1996 zegt hij letterlijk dat leden van de NGA recht 
hebben om iets terug te krijgen voor hun jaarlijkse 
contributie van 75 gulden. 

Tot op heden heeft Ruyter nog steeds dezelfde 
mening hierover. Hoewel hij over het bevorderen 
van deskundigheid van greenkeepers inmiddels 
een meer genuanceerde mening heeft. Volgens 
Ruyter is dat laatste primair een taak van de NGF. 
Zij hebben het meeste belang bij het feit dat de 
Nederlandse banen worden onderhouden door 
deskundig en goed geschoold personeel.
In datzelfde interview in 1996 geeft Ruyter aan dat 
de NGA nooit kan fungeren als een vakbond voor 
greenkeepers. Ook hierin heeft hij zijn mening 
ietwat bijgesteld. Ruyter verwijt dat het huidige 
NGA-bestuur zij zich teveel afzijdig heeft gehou-
den tijdens het conflict rondom de CAO voor de 
golfindustrie. Jurgen Ruyter:”Rob Wilderom steekt 
zijn kop in het zand en beroept zich op het feit dat 
de NGA geen vakbond is, maar”, zo vervolgt Ruyter, 
“hij zit er wel voor de leden en het belang van die 
leden.” Leden moeten diensten terugkrijgen voor 
hun lidmaatschapsgeld en daarover had men vol-
gens Ruyter een duidelijke stellingname moeten 

nemen. Jurgen Ruyter is zo mogelijk nog kritischer 
over de rol van de FNV. “Veel geschreeuw en wei-
nig wol”, zo vat hij hun optreden bondig samen. De 
FNV heeft veel loze beloftes gedaan over rechten 
die Nederlandse greenkeepers zouden hebben. Bij 
de totstandkoming van de CAO Golf heeft de FNV 
dan ook totaal buitenspel gestaan. Ruyter heeft 
in dit verband meer respect voor de CNV die zich 
bescheidener heeft opgesteld en in een aantal 
individuele gevallen goed heeft geadviseerd en 
bijgesprongen.”

CAO golf
Ruyter heeft overigens geen principieel bezwaar 
tegen een CAO voor de golfbranche. Hij ziet er 
zelfs de voordelen van in, maar dan moeten de 
voorwaarden wel beter zijn. Ruyter: “Je ziet nu 
gediplomeerde greenkeepers van rond de veertig 
jaar die met €1250,- netto per maand naar huis 
gaan. In hoeverre kun je dan aan greenkeepers 
vragen dat ze moeten investeren in opleidingen als 
dat niet resulteert in een beter salaris.” 

Ruyter is nog altijd lid van de NGA en zal dat ook 
blijven, maar hij is wel de enige greenkeeper op 
golfclub Herkenbosch die lid is. Ruyter: “Als een 
collega-greenkeeper mij vraagt waarom hij NGA-lid 
zou moeten worden, dan vind ik dat lastig uit te 
leggen. Het gratis vakblad Groen & Golf zet geen 
zode aan de dijk, want die ligt ook op de club en in 
de kantine en veel greenkeepers offeren geen vrije 
dag op om naar een vakdag te gaan. 

vvGBP 
In de mening van Jurgen Ruyter is de huidige CAO 
absoluut ondermaats en heeft de NGA daarin een 
slag gemist. Bewondering heeft hij wel voor de 
NVG die het spel perfect heeft gespeeld. Volgens 
Ruyter moet er eens gedacht worden aan een ver-
breding van de club waarin het golfbaanpersoneel 
is vertegenwoordigd. Hij heeft al een werktitel: 
Vereniging voor GolfBaanPersoneel. Ruyter: “De 
NVG is heer en meester en er is geen enkele club 
of organisatie die hen serieus tegengas geeft bij de 
samenstelling van de CAO. 

'Bevorderen van

deskundigheid is een

primaire taak van de NGF

en niet van de 

greenkeepers of de NGA'
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Vraag aan Rob Wilderom wat zijn topervaringen 
geweest zijn tijdens zijn NGA en er volgt een lange 
lijst met zaken waarin de NGA de laatste jaren 
gegroeid is. Zijn lijst met mindere prettige ervarin-
gen is aanmerkelijk korter. Deze vult zich slechts 
met: ‘de onderhandelingen over de CAO’. 
Wilderom staat nog steeds achter het standpunt 
dat de NGA geen vakbond is, geen vakbond wil 
zijn en in juridische zin ook geen vakbond mag 
zijn. De NGA heeft daarom besloten om de rol van 
doorgeefluik in te nemen. Alle partijen zijn in staat 
gesteld om via NGA-dagen en NGA-bijeenkomsten 
hun mening naar buiten te brengen. Wilderom: 
“Wij wilden en konden niet meer doen. Vele leden 
hadden het idee dat wij de CAO regelden, maar 
dat is natuurlijk niet zo. Wij zijn niet meer dan een 
club van vrijwilligers. Van het afsluiten van de CAO-
overeenkomst heb ik geen verstand en wil dat ook 
niet hebben.”

Zwaarste klus
Wilderom: “De CAO was zonder twijfel de moeilijk-
ste en minst dankbare klus uit mijn voorzitterscar-
rière. In feite was het gewoon een klus die ontzet-
tend veel uren en evenzoveel slapeloze nachten 
heeft gekost. Uiteindelijk ben ik natuurlijk wel 
blij dat er een CAO golf is.” Wilderom voegt daar 
meteen aan toe dat de huidige CAO het begin is 
van een lang proces. NGA-voorzitter zegt: “De CAO 
die er nu ligt is niet meer dan een basis. Maar het 
gegeven dat iedereen in de golfbranche, van hore-
ca tot greenkeeper, in één CAO verenigd is, vind ik 
een positief punt. Het zijn toch je collega’s.”
De visie van Wilderom is duidelijk. De huidige CAO 
heeft magere basis. Ook op het gebied van salaris-
sen is het eerste resultaat matig. Toch zijn er ook tal 
van greenkeepers voor wie de CAO golf een forse 
verbetering inhoudt. Met name op het gebied van 
de secundaire voorwaarden. Veel greenkeepers 

hadden nog helemaal geen pensioen, geen ATV of 
andere secundaire voorwaarden. Voorzitter Rob: 
“De CAO voor de hoveniers is drie centimeter dik 
om alles secundaire voorwaarden te beschrijven en 
de CAO golf is maar één centimeter dik.” 

Sterke vertegenwoordiging 
Op dit moment is er niet één vakbond met een 
sterke vertegenwoordigers, dat geldt voor FNV, 
VVP en CNV. Op de vraag: “Is het niet zo dat om de 
CAO te laten groeien een sterke vertegenwoordi-
ging van greenkeepers en de andere beroepsgroe-
pen nodig is?” antwoordt Wilderom: “In principe 
heb je daar gelijk in. Maar het is een individuele 
beslissing van een greenkeeper om lid te worden 
van een bond.” Hij vindt inderdaad dat de organisa-
tiegraad van greenkeepers niet erg hoog is.  

Slapeloze nachten van de CAO!
Het NGA bestaat dit jaar 15 jaar. Een goed moment om de huidige en voormalige voorzitters te vragen voor een interview in GREENKEEPER. In deze 

uitgave is Rob Wilderom aan de beurt. Wilderom is 47 jaar en vierde voorzitter in de rij sinds de oprichting van de NGA. Zijn eerste `bewindsperiode` is 

gestart in 2003. Dit voorjaar is Wilderom opnieuw benoemd voor een tweede en tevens laatste periode van 3 jaar (tot 2009). Aan de tijd na de NGA wil 

hij daarom voorlopig nog niet denken: “Eerst maar eens deze klus afmaken”.

Auteur: Hein van Iersel
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Eén-tweetje
De huidige CAO is voornamelijk een één-tweetje 
tussen de VVP en de NVG. Wilderom: “Helemaal 
snappen doe ik dat niet. Ik weet dat op een gege-
ven moment de FNV en NVG dicht bijeen waren 
gekomen. Het hing nog af van minieme details. 
De uiteindelijke deal is toch afgeketst. Maar er is 
geschiedenis geschreven: De VVP heeft de eerste 
CAO golf afgesloten.” Rob Wilderom verwacht 
overigens dat als de NVG en de VHG (werkgevers-
vereniging voor de hovenier) het eens worden 
over het verwijderen van de greenkeepers uit de 
hovenier-CAO dat de FNV dan snel een akkoord zal 
sluiten en zich zal aansluiten bij de CAO voor de 
golfbranche. Volgens de NGA-voorzitter worden 
daar op dit moment gesprekken over gevoerd.

Basis 
Zonder dat we het zelf doorhebben wijdden 
wij een groot deel van ons gesprek aan de CAO. 
Wilderom vindt dat jammer. De NGA is nog zoveel 
meer, maar hij beseft ook wel dat het onderwerp 
‘CAO’ nooit meer van de agenda afgaat. Hij praat 
zelf liever over de essentie van de NGA. In zijn visie 
is dat het uitbreiden van het kennisnetwerk van de 
Nederlandse greenkeepers. Het beste voorbeeld is 
zijn anekdote als beginnend greenkeeper. De voor-
zitter van zijn stichtingsbestuur stuurde hem naar 
de 100-jarige Amsterdam Old Course om informa-
tie over golf op te doen. De toenmalige contact-
persoon in Amsterdam was niet echt behulpzaam. 
Het kwam erop neer dat iedere baan geacht werd 
zijn eigen boontjes te doppen. Anno 2006 is dat 
volgens Wilderom ondenkbaar. De cultuur is dat 
mensen elkaar kennen en elkaar informeren. Dat 
is volgens hem is dat mede een verdienste van de 
NGA. 

Het NGA kennisnetwerk is breder dan alleen elkaar 
kennen en kennis uitwisselen op  beurzen en work-
shops. Een groot deel van de inspanningen van de 
NGA is bijvoorbeeld gericht geweest op opleidin-
gen. Een belangrijk figuur in dit verband is John 
van Hoesen. In samenwerking met HAS Den Bosch 
zijn de greenkeeperopleidingen op de kop gezet 
en verbeterd. Dit alles was overigens niet mogelijk 
geweest zonder een forse subsidie van één miljoen 
euro uit Brussel.

Wilderom: “Op het gebied van opleidingen hebben 
wij in Europa een uitzonderingspositie. Maar ner-
gens zijn greenkeepers zo breed opgeleid als bij 
ons. In Engeland, maar ook in veel andere landen, 
zijn op iedere baan één of twee gediplomeerde 
greenkeepers aanwezig en het overige werk wordt 
gedaan door handige handjes. In Nederland is op 
veel banen het complete greenkeeperteam gedi-
plomeerd. Als Nederlandse golfindustrie vinden wij 
dat iedere greenkeeper allround inzetbaar moet 
zijn.”

Een andere manier waarop de NGA-voorzitter 
kennisnetwerken opbouwt is door actief te zijn 
in allerlei commissies. Een voorbeeld daarvan is 
de zetel van de NGA in de commissie greenkee-
ping. Recent nog is de NGA gevraagd om mee 
te werken aan een watermanagement-project. 
Hierbij wordt ervaring opgedaan in het bepalen 
van de waterbehoefte van een baan middels het 
plaatsen van draadloze sensoren in de bodem. 
Watermanagement is volgens de geïnterviewde 
sowieso hét thema van de toekomst. Water gaat 
volgens hem op de bon en greenkeepers moeten 
zich voorbereiden op het feit dat ze minder water 
mogen gaan gebruiken. 

Wilderom: “In Nederland vergeten we vaak hoeveel 
kennis we in huis hebben. We hoeven niet onder te 
doen voor de STRI of andere buitenlandse institu-
ten. In Wageningen en Groningen hebben we top-
wetenschappers zitten die veel kunnen betekenen 
voor de golfindustrie. Ook uit de glastuinbouw zijn 
nog tal van innovaties te verwachten die kunnen 
worden toegepast in golf.”
Het kennisnetwerk van de NGA strekt zich ook 
uit naar het buitenland. Via de Fegga wordt hard 
gewerkt om internationaal het nodige voor elkaar 
te krijgen. 

Rob Wilderom: “Het basishuis van de NGA staat. 
Het is zaak om te werken aan de professionalise-
ring van de organisatie. We hebben nu een struc-
tuur die goed werkt.  Gelukkig zijn er ook steeds 
meer greenkeepers die het de moeite waard vin-
den om tijd te investeren in de NGA.” Hij vervolgt: 
“Als je tijd besteedt aan de NGA dan zie je dat 
altijd terug. Door mee te draaien in de NGA doe je 
veel kennis op, dit is goed voor je functioneren als 
greenkeeper en het is tevens goed voor je carrière. 
Alleen rijk wordt je er niet van.”

Rob Wilderom
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Omdat golfbanen zo van elkaar verschillen zul je 
mijns inziens niet veel kunnen met de uitkomst 
van een gemiddelde baan. Iedere baan is zo spe-
cifiek in zijn beheer dat er slechts uitgangspunten 
zijn om te komen tot een inschatting van de 
gemiddelde onderhoudskosten van golfbanen. De 
meest bepalende factoren hierbij zijn:
• Hoe hoog ligt de lat met betrekking tot het 
  kwaliteitsniveau (maai je de tees bijvoorbeeld  
  twee, drie of vier keer per week?);
• De grondslag – klei, zand, veen – (klei vergt meer 
  maaibeurten dan zand, maar zijn dit twee of drie 
  beurten extra?);
• Totale oppervlakte golfbaan en aangrenzende ter-
  reinen (bossen, parkeerplaats, driving range etc.);

• De mate waarin je alles in eigen beheer doet 
  (aantal greenkeepers, vaste kosten en 
  uitbesteding).

Reacties uit de branche
Casper Paulussen (hoofdgreenkeeper 
Almeerderhout): “Waarschijnlijk zou je een spread-
sheet moeten maken waar standaardbedragen zijn 
ingevuld. Deze bedragen kun je dan aanvinken 
zodat een beeld ontstaat van de te verwachtte 
onderhoudskosten. Dan maakt het ook niet uit of 
het een 9, 18 of 27 holes baan is. Dan krijg je ook 
een beeld welk type baan (grondslag) en kwali-
teitsniveau (intensief maaien, etc.) leiden tot de 
uiteindelijke onderhoudskosten.”

Bram Metselaar (hoofdgreenkeeper Heidemeer): 
“Hoewel ik natuurlijk niet op een 18 holes golfbaan 
zit en je kosten voor 9 niet zomaar door tweeën 
kan delen kan ik me wel vinden in de begroting 
van dhr. Van Mondfrans. Het is natuurlijk wel 
afhankelijk of je een Dutch Open ambieert of een 
kwalitatief goede golfbaan wilt zijn. Voor de goede 
golfbaan is dit een stap in de goede richting.”

Peter Schalk (hoofdgreenkeeper Hilversumsche): 
“Ik kan zeggen dat ik het globaal eens ben met het 
budget van Van Mondfrans. Natuurlijk kun je ver-
schillen hebben als je naar de opzet van de totale 
begroting kijkt. Wij hebben bijvoorbeeld 7,5 man 
personeel aan greenkeepers, drie caddiemasters 

Wat te doen met 0,4 miljoen?
Uitgangsbudget onderhoud 18 holes golfbaan

Jan van Mondfrans maakte op de laatste Barenbrug golfdag een opmerking over het budget dat nodig zou zijn om een 18 holes golfbaan op een 

kwalitatieve manier te onderhouden. Volgens Van Mondfrans zou dit een bedrag van ongeveer 400.000 euro zijn. De redactie van Greenkeeper heeft bij 

andere personen die in de branche actief zijn, gepeild of zij zich kunnen vinden in de begroting van Van Mondfrans. Is deze te laag, te hoog of misschien 

is het wel complete onzin om een algemeen richtbedrag te noemen? 

Auteur: Hein van Iersel
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en een golfprofessional in dienst. Maar als je je 
baseert op vijf greenkeepers kan het wel kloppen. 
Het kan altijd goedkoper, maar dan lever je ook in 
op kwaliteit. Ik vind wel de tienduizend euro die 
Van Mondfrans voor opleiding en kleding noteert 
aan de lage kant. Voor greenkeepercursussen ben 
je al 3.000 euro kwijt, en dan komen er ook nog 
eens extraatjes als cursussen bedrijfshulpverlening, 
EHBO en gewasbescherming bij.”  

Coen de Mooij (hoofdgreenkeeper Rozenstein): 
“Vierhonderdduizend euro, dat ga je wel redden. 
Op Rozenstein hebben wij zeven man personeel en 
er zijn ook nog een paar mensen werkzaam op het 
secretariaat. Als je alle onderdelen dan bij elkaar 
optelt, kom je wel op een dergelijk bedrag uit. Wij 
werken ook met een begroting, waarin we vaste 

kostenplaatjes voor de verschillende onderdelen 
hebben opgenomen. Natuurlijk wil het wel eens 
per jaar verschillen, zeker als je moet investeren in 
bepaalde zaken. Maar nogmaals,. Voor het regu-
liere onderhoud moet je het kunnen redden met 
het genoemde bedrag.”

Lambert Veenstra (golf consultant): “Dat is een 
redelijk bedrag. Het hangt vooral af van waar de 
baan zich bevindt. Een veenbaan is bijvoorbeeld 
duurder dan een zandbaan. De kwaliteit van de 
aanleg zie je ook terug in de kwaliteit van het 
onderhoud. Vervuilde grondslag, waterpartijen, 
oevers en het aantal (kilo)meters waarop je drai-
nage moet toepassen spelen ook een rol. Het 
maakt een verschil of je veel of weinig ruimte moet 
doorspuiten. Maar al met al, denk ik dat je wel kunt 
rekenen op een bedrag tussen 380 en 450 duizend 
euro.”

Peter van Haren (On Game, projectleider in land-
goedontwikkeling en golfaccommodaties): “Het is 
een goede uitspraak van Van Mondfrans, maar zo’n 
begroting hangt van heel veel factoren af. Eerst 
moet je vaststellen welke doelen je beoogt, wat 
het gewenste kwaliteitsniveau is van de eigenaren 
van de baan en met welke grondslagsituatie je te 
maken hebt. Zit je bijvoorbeeld op een klei- of een 
zandondergrond? Pas dan kun je ook goed zeggen 
of je met het bedrag uit de voeten kunt. Welke 

doelen heb je verder voor ogen? Wil je bijvoor-
beeld houtwallen of natuurvriendelijke oervers 
aanleggen? Dat zijn ook zaken waarvoor je subsi-
die zou kunnen krijgen en die dan dus niet op de 
kosten drukken. Rough en paden zijn vaak onder-
geschoven kindjes; de tijd die nodig is om hen bij 
te houden gaat anders af van de tijd om de greens 
te prepareren. Maar al met al lijkt 400 duizend euro 
me zeker een goed bedrag waarmee een 18 holes 
baan goed te onderhouden is.”

In bovenstaande tabel is het onderhoudsbudget van Van Mondfrans gespecificeerd naar kostenpost weergegeven. Zo worden onder meer de posten personeel, machines, meststoffen en andere 

materialen en uitbesteden nader omschreven. 

ONDERHOUDSBUDGEt 18 HOlES GOlfBAAN 
 
POSt     OMScHRIJVING      BUDGEt  
 
Personeel     5 greenkeepers a 1600 uur a € 25    €    200.000 
    Overige kosten personeel (opleiding, kleding)  €      10.000 
    Huisvesting    €      10.000 

Machines     Kosten machinepark 500.000 afschrijving 6 jaar  €      83.333 
    Onderhoud machines    €      35.000 
    Brandstof       €      10.000 

Meststoffen en andere materialen  Diverse materialen voor dressen, mesten en zaaien €      40.000 

Uitbesteden    Uitbesteden divers werk (vertidrainen)   €      10.000 
    Adviseur      €       2.500  
 
totaal          €    400.833 
 
Uitgangspunten   Gemiddelde situatie bekeken van onderhoud tussen zelf doen en aannemer 
     Gemiddelde baan/ goed kwaliteitsniveau 

De kwaliteit van de aanleg 

zie je ook terug in de 

kwaliteit van het 

onderhoud

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6191
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Zowel de aanbodzijde – vertegenwoordigd door 
een aantal golfexploitanten – als de vraagzijde 
– vertegenwoordigd door de Nederlandse Golf 
Federatie (NGF) – laat tijdens de discussie al snel 
een grote mate van consensus zien over de toe-
komstige groei van golf. Globaal verwachten beide 
partijen dat een jaarlijkse groei tussen de vijf en 
acht banen mogelijk is. Die groei is gebaseerd op 
een jaarlijkse aanwas van 20.000 golfers, die voor 
75% bestaat uit witte spelers die tien rondjes per 
jaar spelen en voor 25% uit clubspelers met 30 
rondjes per jaar. Lodewijk Klootwijk (directeur 
Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties) 
waarschuwt voor al te optimistische groeiprog-
noses. Klootwijk: “Een gezonde exploitatie zou de 

basis moeten zijn van ieder initiatief. Het aantal 
geregistreerde golfspelers groeit nog steeds met 
circa 8% per jaar. De capaciteitsbehoefte groeit 
echter minder, omdat de nieuwe golfers relatief 
veel minder spelen dan de bestaande golfers. De 
feitelijke groei is dus veel lager. In sommige regio's 
dreigt het aanbod van golfbanen te groot te wor-
den. Een niet renderende golfbranche is op iets 
langere termijn slecht voor de ontwikkeling van de 
golfsport.”

locatie
De beoogde locaties van de nieuwe golfbanen is 
een ander discussiepunt in het forum, waarover 
de NGF en een aantal exploitanten van mening 

verschilt. Egbert Mulder (GMG groep): “Golf is een 
urbane sport en de grote groei zit dus in de directe 
omgeving van de grote steden. Het belangrijkste 
gebied is de driehoek Amsterdam-Rotterdam-
Utrecht. Daar wonen de mensen en zit dus de 
groei. De markt groeit, maar zou veel sneller kun-
nen groeien. In de urbane gebieden heb je nog 
een grote latente vraag.” Henk Heyster (NGF) wil de 
groei niet beperken tot de Randstad. Heyster: “De 
groei van golf is net als een trein. Die dendert door 
en komt in alle delen van het land. Als mensen 
niet direct bij huis kunnen spelen, rijden ze wel 
iets verder. Het probleem is het enorme verschil 
in de manier van groeien. Een golfbaan realiseer 
je in een periode van tien jaar of meer. De groei 

Halen we de honderd?
Planologie lijkt grootste obstakel bij groei golfindustrie

Een uitspraak van Grontmij zorgde in 2005 voor het nodige rumoer in de Nederlandse golfindustrie. In de visie van Grontmij zou het mogelijk moeten 

zijn vóór 2020 honderd extra golfbanen te realiseren. Een aantal hoofdrolspelers uit de golfmarkt boog zich onlangs nogmaals over deze stelling en 

concludeerde dat planologie en niet het gebrek aan autonome groei het grootste obstakel lijkt voor een gebalanceerde groei van de Nederlandse 

golfbanen.

Auteur: Hein van Iersel
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van het aantal golfers gaat volgens een ander 
patroon. Als ik vandaag wil golfen, kan ik morgen 
een set stokken kopen en aan de slag gaan. We zit-
ten nu op een participatie van 1,75%. Ik zie niet in 
waarom dat niet naar de 3% van Denemarken kan 
stijgen of naar de 6% van Zweden. Uiteindelijk is 
de ondernemer of de vereniging verantwoordelijk, 
uiteraard op grond van goede marktgegevens 
en maatschappelijke inschatting. Als zij een kans 
zien voor een bepaalde baan, wie ben ik dan om 
daar ‘nee’ tegen te zeggen.” Golfbaanexploitant 
Vink, die lid is van de Nederlandse Vereniging van 
Golfaccommodaties (NVG), beaamt de verantwoor-
delijkheid van de exploitant, maar wil wel goede 
handvatten aangereikt krijgen uit de branche. 
Vink: “Overheden hebben geen verstand van de 
golfbranche en geloven ieder cijfer dat wordt 
aangereikt. Dat is gevaarlijk. Op het moment dat 
er banen worden gebouwd die slecht renderen 
of failliet gaan, heeft dat zijn weerslag op de hele 

branche. Banken worden extra kritisch als een 
bestaande baan wil uitbreiden of renoveren.” 
Volgens Vink heeft iedereen er belang bij dat over-
heden initiatieven op een eerlijke manier kunnen 
beoordelen. De vraag is dan wie die handvatten 
kan opstellen. Het zou logisch zijn als de NVG 
en de NGF een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid zouden dragen. Dat is tot nu toe niet gelukt. 
Heyster: “Wij willen de graag de volledige en objec-
tieve cijfers presenteren en geen interpretatie van 
die cijfers. Die zijn voor rekening van de onderne-
mer, de overheid, de natuur- en milieuorganisaties 
en het maatschappelijk veld.”

Planologie 
Alle forumleden beseffen dat toename van golfba-
nen zich bij voorkeur moet voordoen op plaatsen 
waar golfers wonen. Waarom worden er dan juist 
zoveel banen gerealiseerd buiten de grote bevol-
kingsconcentraties? Stef van Remmen (Grontmij): 
“Een kwestie van de weg van de minste planologi-
sche weerstand en lage grondprijzen. De gronden 
bij stedelijke gebieden zijn ook interessant voor 
de ontwikkeling van andere functies zoals wonen, 
werken, wegen en water. Daardoor is het veel mak-
kelijker banen op ‘slechte’ plaatsen te realiseren.“ 
Mulder: “Wij zijn in 2002 gestart met ongeveer 
240 zoeklocaties. We hebben daarbij iedere locatie 
beoordeeld op marktpotentie, grondbeschikbaar-
heid en planologie. Daaruit blijkt dat op de plaat-
sen waar de marktpotentie optimaal is, de planolo-
gische problemen het grootst zijn.” Daarnaast zijn 
er problemen met de grondprijs. Als boeren het 
idee hebben dat er woningbouw of golf mogelijk 
is op een bepaalde plaats stijgt de grondprijs 
explosief. Mulder: “Boeren kunnen makkelijk 20 
jaar vooruitkijken om te profiteren van een waar-
destijging.” Van Remmen: “Als exploitanten grond 
moeten aanschaffen tegen een prijs van 5 euro per 

meter krijg je geen enkele exploitatie meer rond.“ 
Grondprijs is één aspect, maar zeker niet het enige. 
Veel forumdeelnemers geven aan dat de overheid 
de visie moet hebben een bepaald project door 
te zetten. In dat verband wordt er ambivalent 
gekeken naar de rol van de natuurorganisaties. 
Iedereen beseft dat samenwerking met deze 
organisaties wenselijk en onvermijdelijk is. Maar, 
en dat is de keerzijde, natuurorganisaties blijken 
niet consequent in hun stellingname. Heyster: “De 
samenwerking met de landelijke natuurfederaties 
is zeer goed te noemen, maar op lokaal niveau 
spelen vaak heel andere belangen.” Mulder: “Dat 
klopt, bij een initiatief in Leiderdorp verliepen de 
procedures helemaal volgens het boekje totdat 
de lokale natuurorganisaties roet in het eten 
gooiden.” Vink kent die angst niet. Hij heeft op 
zijn project in Afferden goed samengewerkt met 
natuurorganisaties. Achteraf is hij zelfs van mening 
dat het project aan kwaliteit heeft gewonnen door 
de inbreng uit de natuurhoek. Heyster: “Bij de 
aanleg van Amelisweerd in Utrecht was de keuze 
voor de natuurorganisatie makkelijk. Ze konden 
kiezen tussen golf en een wasstraat voor treinen. 
Wat niet wegneemt dat er met treinen misschien 
meer geld te verdienen was.” Maaike van Lidth 
de Jeude (medewerker projecten van de Natuur 
en Milieufederatie Utrecht): “De verhouding tus-
sen golf en natuurorganisaties is de laatste jaren 
sterk veranderd. Beide partijen zijn naar elkaar 
gegroeid. Dat wil niet zeggen dat golfbanen overal 
en altijd gerealiseerd kunnen worden. De provin-
ciale milieufederaties pleiten voor een benadering 
waarbij golf sterk wordt geïntegreerd met andere 
functies en dan met name natuurontwikkeling. Dat 
moet resulteren in grotere banen, goed ingepast 
in het landschap. Door intelligente financiering via 
het Nationaal Groenfonds zijn de meerkosten voor 
natuurontwikkeling zeer beperkt.” 

Egbert Mulder: “Op de plaatsen waar de marktpotentie optimaal is, zijn de planologische 

problemen het grootst.”

Alfred Touber: ”Belangrijke argumenten bij banen van de toekomst zijn laagdrempeligheid en 

veel speelmogelijkheden. Mensen vinden het belangrijk dat ze ook ’s avonds kunnen 

spelen of op de driving range terecht kunnen.“

De markt groeit, maar zou 

veel sneller kunnen groeien. 

In de urbane gebieden heb 

je nog een grote latente 

vraag
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Imago
Een belangrijk gegeven bij beslissingen over golf 
is het imago van de sport. Alle aanwezigen geven 
aan dat het imago van golf als maatschappelijk 
verschijnsel sterk is verbeterd. Maar dat is niet uni-
verseel. Iedereen kent de voorbeelden waarbij golf 
nog wordt beschouwd als een milieuvervuilende, 
ruimtevretende en elitaire sport. Heyster: “Dat is 
inmiddels stukken beter, maar zelfs binnen de 
diverse overheden komen we nog vooroordelen 
tegen. Het kost kennelijk veel tijd om iedereen 
voor je mooie ‘product’ te winnen, wat overigens 
heel menselijk is.” Wat gemeentelijke overheden 
betreft, is het imagoprobleem grotendeels opge-
lost. Het imago van de golfsport is een belangrijk 
stokpaardje van Joost Poppe (Golf- & Businessclub 
De Scherpenbergh). Poppe: “Imago is een zorg 
die ik vaak uit. Het gaat over twee deelgebieden. 
Ten eerste het algemene imago van de sport 
en ten tweede het imago van de golfsport bij 
overheden en milieuorganisaties.” Mulder: “Iedere 
gemeente wil tegenwoordig een golfbaan.” Poppe: 
“Gemeenten willen niet persé golf, maar een invul-
ling van beleid. Een golfbaan kan zorgen voor 
ontwikkeling van natuur, bufferzones en werkgele-
genheid. Hetzelfde geldt voor natuurorganisaties. 
Zij zien een golfbaan als een middel om natuur te 
realiseren.”

Gemeente 
Het imago van golf binnen de gemeentelijke 
overheden mag dan sterk verbeterd zijn, toch is 
het niet altijd koek en ei. Stef van Remmen klaagt 
over het gebrek aan lef binnen gemeentelijke 

organisaties. Een goed voorbeeld in zijn ogen is ‘De 
Hooge Wijckse’ in Beverwijk (zie kort nieuws), waar 
de gemeente onlangs een referendum uitscheef 
en de golfbaan het aflegde tegen een openbaar 
park. Van Remmen: “Zo’n referendum win je nooit 
met een participatie van 1,75% golfers.” Heyster 
redeneert verder: “Voetbal heeft een participatie 
die misschien 3% is, maar daar zou een derge-
lijke discussie nooit worden gevoerd. Terwijl de 
maatschappelijke problemen rondom voetbal 
veel groter zijn.” Wat Van Remmen bij ‘De Hooge 
Wijckse’ verder stak, was dat er een oneigenlijke 
keuze moest worden gemaakt. Het ging volgens 
Van Remmen niet alleen over de keuze tussen een 
golfbaan en een openbaar park, maar ook tussen 
een golfbaan die kostenneutraal aangelegd kon 
worden en een park dat altijd onderhouden zal 
blijven worden uit publieke middelen. Poppe: “Mijn 
ervaring is dat gemeenten heel open zijn naar 
initiatieven. Als je maar met de juiste argumenten 
komt. Golfbanen worden vaak bij dorpen gereali-
seerd en daar is een werkgelegenheid van 30 fte’s 
een welkom argument.”

Stand alone
Wanneer er eenmaal een golfbaan mag komen, is 
de modelkeuze een volgende stap. Van Remmen: 
“Het traditionele model van een golfbaan is een 
terrein van 50-60 hectaren met een hek erom-
heen. Dat model golfbaan wordt in de toekomst 
steeds minder gerealiseerd.” Gerard van der Werf 
(Heijmans Sport en Groen): “De trend is meervou-
dig ruimtegebruik. Op de Oosterhoutse heb ik daar 
enkele jaren geleden al ervaring mee opgedaan 
tijdens de zoektocht naar uitbreidingsgebied.”

Meervoudig ruimtegebruik is belangrijk, zowel uit 
financieel als maatschappelijk oogpunt. Het terrein 
wordt gedeeld met andere doelstellingen, zoals 
natuur, waterberging en ruiter- of wandelpaden. 
Heyster: “Wat is er tegen als we een wooncomplex 
realiseren en we geen tuinen, maar golfbanen aan-
leggen?” Een deel van de groei in banen is te reali-
seren door financiering uit verschillende functies. 
Alle aanwezigen geven aan dat de ‘stand alone’ 
baan zijn beste tijd heeft gehad. Er zullen in de 

Henk Heyster: “De groei van golf is net als een trein. Die dendert door en komt in alle delen 

van het land. Als mensen niet direct bij huis kunnen spelen, rijden ze wel iets verder.”

Dirk Jan Vink: “Overheden hebben geen verstand van de golfbranche en geloven ieder cijfer dat wordt 

aangereikt. Dat is gevaarlijk.”

Gerard van der Werf: “Er komen duidelijkere verschillen in 

kwaliteitsgradaties van golfbanen en exploitanten gaan die 

inzetten in hun marketing.”
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toekomst nog wel zeer exclusieve en gesloten golf-
clubs worden ontwikkeld, maar dat zijn uitzonde-
ringen. Voor golfbaanondernemers Poppe en Vink 
is dat een cruciaal punt. Bij golfbaanexploitatie 
gaat het niet om rondjes of aantallen golfers, maar 
om klantwaarde. Voor de ene baan zul je heel veel 
vrije golfers nodig hebben, terwijl je bij een exclu-
sieve verenigingsbaan een kloppende exploitatie 
kunt realiseren met minder dan 500 golfers.

Baan van de toekomst
Welk type baan gaan we in de toekomst realiseren? 
Alle forumdeelnemers noemen de kreet ‘diversifi-
catie’. De baan van de toekomst is niet een vastom-
lijnd model en veel panelleden zien een grote toe-
komst voor kleinere, 9 holes banen. Van Remmen: 
“Mensen hebben geen tijd voor een volle 18 holes.” 
Vink: “Het is fantastisch dat een ronde van negen 
holes sinds 1 januari jl. ook ‘qualifying’ is. Maar op 
het gebied van exploitatie is een negen holes baan 
lastig. 27 holes of meer is uit exploitatieoogpunt 
veel interessanter.” Poppe: “ Wij zien een 18 holes 
baan steeds meer als twee lussen van negen 
holes. Als dat maar niet betekent dat golfers een 
dure 18 holes kaart inruilen voor een goedkope 9 
holes kaart. Nu al zie je dat golfbanen hun rondjes 
van 9 holes duurder maken.” Alfred Touber (NGF): 
”Belangrijke argumenten bij banen van de toe-
komst zijn laagdrempeligheid en veel speelmoge-
lijkheden. Mensen vinden het belangrijk dat ze ook 
’s avonds kunnen spelen of op de driving range 
terecht kunnen.“ Gerard van der Werf verwacht 
dat er ook duidelijkere verschillen komen in kwa-
liteitsgradaties van golfbanen en dat exploitanten 
die gaan inzetten in hun marketing. Op Afferden 

worden nu 150 appartementen ontwikkeld. De 
grote groei voor dat soort golfgebruik wordt 
evenwel buiten Nederland verwacht. Nu al wonen 
vele duizenden Nederlanders in Spanje, waar het 
weer beter is en waar je 365 dagen per jaar kunt 
golfen. Heyster: De verwachting is dat er aan de 
Costa del Sol in de komende vijf jaar vier miljoen 
Noord-Europeanen bij komen wonen. De Costa 
del Sol wordt het Florida van Europa.” Volgens de 
NGF-directeur is binnen Nederland overigens juist 
de trend waar te nemen dat ouderen naar de stad 
trekken. Touber geeft aan dat er een aantal projec-
ten zijn die uitgaan van juist andere trends, zoals 
‘Seniorenstad Nagele’ in Flevoland.

Kraamkamer 
De groei van golf zal in de toekomst mede worden 
gerealiseerd door een groot aantal initiatieven dat 
dient als kraamkamer voor de golfsport. Het mooi-
ste voorbeeld vindt Heyster de golfschool van John 
Scholte in Rotterdam. Deze golfschool heeft een 
groot ledenbestand van leden die ook op andere 
‘grote’ banen spelen. Ook Pitch & Putt heeft een 
kraamkamerfunctie, ook al probeert de organisatie 
achter Pitch & Putt een eigen imago – los van golf 
– te kweken. Heyster: “Voor mij is alles welkom: 
midgetgolf, boerengolf, fun golf, free golf en urban 
golf.” Van Remmen: “Voor mij is wel duidelijk dat 
niet de golfer naar de baan moet worden gebracht, 
maar de baan naar de golfer. Compacte stede-
lijke oefencentra als aanvulling op de sport- en 
leisurevoorzieningen hebben daarom toekomst.” 
Maarten van Bottenburg (bijzonder hoogleraar 
Sportontwikkeling aan de Universiteit Utrecht en 
lector Sportbusiness aan de Fontys Hogeschool 

Joost Poppe: “Gemeenten willen niet persé golf, maar een invulling van beleid. Een golfbaan kan zor-

gen voor ontwikkeling van natuur, bufferzones en werkgelegenheid.”

Stef van Remmen: “De gronden bij stedelijke gebieden zijn interessant voor de ontwikke-

ling van andere functies zoals wonen, werken, wegen en water. Daardoor is het veel mak-

kelijker banen op ‘slechte’ plaatsen te realiseren.“

BEZINt EER GE 
BEGINt
Lodewijk 
Klootwijk, direc-
teur Nederlandse 
Vereniging van 
Golfaccommo-
daties (NVG): 
“De NVG wil initi-
atiefnemers van 
nieuwe banen 
graag op basis 
van cijfers informeren over de
ontwikkeling van de capaciteitsbehoefte van 
golf in Nederland. Een gezonde exploitatie zou 
de basis moeten zijn van ieder initiatief. Vaak is 
dit door onwetendheid of andere motieven
niet het geval. De NVG kan initiatiefnemers hel-
pen de juiste beslissing te nemen op basis van 
de juiste cijfers. Het aantal geregistreerde golf-
spelers groeit nog steeds met circa 8% per
jaar. De capaciteitsbehoefte groeit echter 
minder, omdat de nieuwe golfers relatief veel 
minder spelen dan de bestaande golfers. De fei-
telijke groei is dus veel lager. In sommige regio's
dreigt het aanbod van golfbanen te groot te 
worden. Een niet renderende golfbranche is op 
iets langere termijn slecht voor de ontwikkeling 
van de golfsport.”
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Zowel Henrie Bekkers, Fieldmanager of the Year 2016 en William Boogaarts, Greenkeeper of the Year 2016 

weten het al jaren. De GrasGids is de enige objectieve bron van informatie voor de prestaties van natuurgras. 

Doe daarom net als Henrie en William en ga naar www.grasgids.nl. De gegevens op deze site zijn gebaseerd op 

actueel en objectief onderzoek Cultuur- en Gebruikswaarde Grasrassen onder Nederlandse omstandigheden. 

www.grasgids.nl

De GrasGids, enige objectieve bron 
van informatie over natuurgras! 
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vanuit zijn bureau Van Bottenburg – Onderzoek & 
Advies) dicht golf nog ruime groeipotentie toe. Van 
Bottenburg: “Golf geeft status en de geschiede-
nis laat zien dat statussporten zoals tennis, skiën, 
bridge en hockey in de afgelopen decennia een 
sterke aantrekkingskracht hebben gehad. Een te 
sterke popularisering ondermijnt die exclusiviteit 
echter, waarna de statuswaarde van de sport daalt. 
Maar in de golfsport is die ontwikkeling minder 
snel te verwachten door de schaarste aan banen 

en lange wachtlijsten. Golf profiteert bovendien 
meer dan andere sporten van de vergrijzing. De 
sport is bij uitstek interessant voor kapitaalkrach-
tigen en ouderen die beschikken over veel vrije 
tijd. Ten slotte heeft golf onder vrouwen nog veel 
potentie en is de groei een mondiale ontwikkeling. 
Niet alleen in Nederland groeit de markt sterk. 
In de hele wereld zijn er nog weinig tekenen van 
stagnatie.”

Internationaal
Als we over de grenzen heen kijken, concluderen 
we dat de groei van de golfsport niet altijd zonder 
problemen verloopt. Frankrijk is berucht omdat 
golf daar vooral is gepromoot door de overheid, 
zonder dat die omkeek naar een gunstige exploi-
tatie. Ook in het Verenigd Koninkrijk gebeuren 
de nodige ongelukken. Daar sneuvelde enige tijd 
geleden het Nationale Golf Centrum en er zijn 
regio’s met een overschot aan capaciteit. Ook in 
Amerika worden volgens Vink op dit moment al 
banen plat geschoven. Touber: “Een zeer bijzonder 
voorbeeld is Zweden. Dat land heeft de hoogste 
participatie, terwijl het weinig speelbare dagen 
heeft. De overheid is een belangrijke stimulator 
geweest voor veel banen.” Volgens Mulder zou 
de overheid zich echter ver moeten houden van 
exploitatie. Volgens hem is dat een gevaarlijke 
ontwikkeling, wat niet wil zeggen dat Mulder een 
principieel tegenstander is van de overheid als 
initiatiefnemer. Spaarnwoude – een baan uit de 
GMG-stal – is ontstaan op initiatief van de over-
heid. Poppe: “Japan is een interessant land. Daar 

wordt massaal gegolfd, maar er zijn weinig banen. 
Daarom heb je daar overal golfscholen en driving 
ranges. Willen de Japanners golfen, gaan ze naar 
China.”

Honderd banen?
De finale vraag die we met het forum beantwoord 
willen zien, is natuurlijk: halen we de honderd 
banen? Stef van Remmen antwoordt als een vol-
leerd politicus: “Het doel van de stelling uit 2005 
was het op gang brengen van een discussie. Dat 
is gelukt. Of we er werkelijk honderd extra halen is 
daarbij van minder belang.”

EEN GOlfBAAN 
NAtUURlIJK
Maaike van Lidth 
de Jeude (mede-
werker projecten 
van de Natuur en 
Milieufederatie 
Utrecht, in 2006 
een van de
drijvende krach-
ten achter het 
symposium ‘Een 
golfbaan natuur-
lijk’): “De verhouding tussen golf en natuuror-
ganisaties is de laatste jaren sterk veranderd. 
Beide partijen zijn naar elkaar gegroeid. Dat wil 
niet zeggen dat golfbanen overal en altijd gere-
aliseerd kunnen worden. De provinciale milieu-
federaties pleiten voor een benadering waarbij 
golf sterk wordt geïntegreerd met andere func-
ties en dan met name natuurontwikkeling. Dat 
moet resulteren in grotere banen, goed ingepast 
in het landschap. Door intelligente financiering 
via het Nationaal Groenfonds zijn de meerkos-
ten voor natuurontwikkeling zeer beperkt.”

GOlf BEHOUDt GROEIPOtENtIE
Maarten van Bottenburg (bijzonder hoogleraar
Sportontwikkeling aan de Universiteit Utrecht en lector
Sportbusiness aan de Fontys Hogeschool vanuit zijn bureau
Van Bottenburg – Onderzoek & Advies): “Golf is een van
de sterkst groeiende sporten van Nederland. Er is een
aantal argumenten te noemen waarom die groei voorlopig
zal doorzetten. Allereerst is golf een sport die status
verschaft. De geschiedenis laat zien dat statussporten zoals
tennis, skiën, bridge en hockey in de afgelopen decennia
een sterke aantrekkingskracht hebben gehad. Een te sterke
popularisering ondermijnt die exclusiviteit echter, waarna
de statuswaarde van de sport daalt. Maar in de golfsport is die 
ontwikkeling minder snel te verwachten door de schaarste aan banen en lange wachtlijsten. Golf is 
bovendien een sport die meer dan andere sporten kan profiteren van de vergrijzing. Het is bij uitstek 
interessant voor de groeiende groep oudere en kapitaalkrachtige sporters die beschikt over veel vrije 
tijd. Daarnaast heeft golf onder vrouwen nog veel potentie. Onder de golfers bevinden zich nog altijd 
beduidend minder vrouwen dan mannen, terwijl die verhouding bij andere statussporten gelijk(er) 
is. De groei van golf is ten slotte een mondiale ontwikkeling. Niet alleen in Nederland groeit de markt 
sterk. Dat geldt voor de hele wereld, met nog weinig tekenen van stagnatie.”

Als we over de grenzen heen 

kijken, concluderen we dat 

de groei van de golfsport 

niet altijd zonder 

problemen verloopt

Zowel Henrie Bekkers, Fieldmanager of the Year 2016 en William Boogaarts, Greenkeeper of the Year 2016 

weten het al jaren. De GrasGids is de enige objectieve bron van informatie voor de prestaties van natuurgras. 

Doe daarom net als Henrie en William en ga naar www.grasgids.nl. De gegevens op deze site zijn gebaseerd op 

actueel en objectief onderzoek Cultuur- en Gebruikswaarde Grasrassen onder Nederlandse omstandigheden. 
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Bang voor greenkeepers
Veranderingen op Capelle aan de IJssel krijgen meer vaart door professionaliteit 

Verenigingsbanen hebben soms de roep dat alles er wat trager aan toe gaat. Op verenigingsbanen, zo luidt de mythe, blijft alles zoals het is. Het zijn 

kleine eilandjes van behoudzucht in een constante stroom van vernieuwing. Dat dit maar gedeeltelijk het geval is blijkt uit de ontwikkelingen op Golf 

& country club capelle aan den IJssel (G&ccc). toegegeven, het is niet de meest bekende club van Nederland. Maar wel een club waar je je na binnen-

komst meteen thuis voelt. Zelfs in een tijd waarin witte GVB’ers de dominante golfpopulatie schijnen te vormen. 

Auteur: Hein van Iersel 
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Binnen G&CCC is de laatste tijd het nodige ver-
anderd. De club heeft weer leren kijken naar de 
conditie van de baan en de ingrijpende beslis-
sing genomen de greenkeeping uit te besteden. 
Baancommissaris Lex de Roeper: ”Dat is een zeer 
heftige beslissing geweest waarvoor we – voor 
de eerste keer in het bestaan van de club – een 
bijzondere algemene ledenvergadering bij elkaar 
hebben geroepen. Sommige leden waren ver-
klaard tegenstander, vanuit het idee dat een ver-
eniging in staat moet zijn de belangrijkste zaken 
zelf te doen. Ik heb ook gemerkt dat aannemers in 
dat verband een slecht imago hebben. Aannemers 
worden beschouwd als zakkenvullers, die er alleen 
maar op uit zijn zoveel mogelijk geld te verdienen 
en absoluut geen oog hebben voor de continuï-
teit van de baan. Dat taboe op uitbesteden zie ik 
overigens niet alleen binnen onze eigen club, maar 
ook bij andere verenigingen. Ik hoor bij diverse 
collega-baancommissarissen frustraties over hun 
verhouding met het greenkeeperteam. Ze hebben 
er geen grip op, zijn er soms zelfs bang voor. Ik 
zie het zo. Als baancommissaris heb ik in principe 
geen verstand van greenkeeping en ik zie om mij 
heen dat veel greenkeepers niet altijd bij op de 
hoogte kunnen blijven van alle ontwikkelingen in 
het vak. Een ander probleem dat ik constateer is 
dat een greenkeeper geacht wordt overal verstand 
van te hebben. Niet alleen van greenkeeping, maar 
ook van renovatie en aanleg. Ik denk dat dát een 
totaal ander vak is. Op G&CCC hebben we twee 
jaar geleden de greens gerenoveerd, maar nu wor-
den deze opnieuw onderhanden genomen. Omdat 
het niet goed is gedaan.”

Hoge opkomst 
Niet alleen het onderwerp van de bijzondere alge-
mene ledenvergadering was opmerkelijk, ook de 
hoge opkomst. Niet eerder waren er zoveel men-
sen naar een ledenvergadering gekomen. Normaal 
verschijnen er 50 van de 900 leden, nu ging het om 
het veelvoud. De Roeper: “Als bestuur en baancom-
missie hebben wij geprobeerd de zaken zo profes-
sioneel mogelijk te presenteren. Compleet met een 
powerpointpresentatie. De leden hadden vooraf 
een schriftelijke stemming bedongen, dus ieder-
een kon in volstrekte vrijheid zijn stem uitbrengen. 
Uiteindelijk bleek dat 80% van de aanwezige leden 
voor uitbesteden had gestemd. Veel leden gaven 
daarbij aan dat ze staande de vergadering hun 
mening hadden gewijzigd.”

Renovatie
De uitkomst van de ledenraadpleging heeft gere-
sulteerd in het uitbesteden van de greenkeeping. 
AHA de Man heeft sinds februari 2006 het onder-
houd onder zijn hoede. Het afgelopen jaar is het 
nodige gebeurd. Het upgraden van de baan is 
met extra enthousiasme opgepakt. Zo zijn onder 
meer een aantal teeboxen gerenoveerd, greens 
onderhanden genomen en is de driving range 
opgeknapt. De Roeper: “Wij merken dat alles meer 
vaart heeft gekregen door de professionaliteit van 
de betrokken aannemer. AHA de Man hanteert 
methodes die voor ons compleet nieuw zijn. Een 
voorbeeld daarvan is het dressen met breedstrooi-
ers. Je brengt in zeer korte tijd een dun laagje zand 
aan. Leden hebben daar geen last van en het spel 
kan ongehinderd doorgaan.”

ledengroei stimuleren
Golf & Country Club Capelle aan den IJssel heeft 
niet alleen op het gebied van greenkeeping de 
nodige veranderingen doorgevoerd. Het bestuur 
van de baan richt zich ook op andere beleids-
punten om de club aantrekkelijker te maken 
voor verschillende doelgroepen. De Roeper: “Wij 
willen de poorten verder open zetten om zo snel 
mogelijk door te groeien naar 900 leden. We heb-
ben daarom onder meer een bedrijfslidmaatschap 
ingevoerd. Als verenigingsbaan heb je natuurlijk 
interessante voordelen tegenover een commerci-
ele baan. Je kunt hier altijd spelen en je hebt de 
nodige ruimte op de baan. Daarnaast hebben we 
een nieuwe PR-commissie opgericht en is er een 
nieuwe pro voor de jeugd aangesteld.”

'Aannemers worden 

beschouwd als 

zakkenvullers, die er alleen 

maar op uit zijn zoveel 

mogelijk geld te verdienen 

en absoluut geen oog 

hebben voor de 

continuïteit van de baan'

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6193

2007



5 - 2016110

Wie de afgelopen maanden zijn oren spitste in 
de wandelgangen kon op fluistertoon een vraag 
opvangen die langzaam, maar zeker luider en lui-
der doorklinkt in het openbare debat. De toename 
van het aantal golfbanen is fantastisch – klonk het 
Hosanna voor de anticlimax – maar waren halen 

we de greenkeepers vandaan? Deze verzuchting 
werd tijdens de 19de Barenbrug Golfdag, die begin 
juni plaatshad op Golfbaan Het Rijk van Nijmegen, 
in soortgelijke bewoordingen betiteld als een pro-
bleem van alle partijen. Zowel van de Nederlandse 
Golf Federatie (NGF), de Nederlandse Vereniging 

van Golfaccommodaties (NVG), de Nederlandse 
Greenkeepers Associatie (NGA) als van de ‘groene’ 
onderwijsinstellingen en afzonderlijke accom-
modaties die gezamenlijk ervoor moeten zorgen 
dat voldoende capabele krachten de golfbanen in 
conditie houden.

Het gras is altijd groener…
Tekort aan goede greenkeepers bedreigt golfbranche 

De ontwikkeling van golf voltrekt zich in sneltreinvaart en kenmerkt zich door een voortdurende toename van golfers en golfaccommodaties. Golf is 

‘hot’ en wie wil er nu niet onder een zonnige, strakblauwe hemel zijn balletje over de gaafste greens slaan? toch dreigen er donkere wolken, want het 

aantal goede greenkeepers groeit niet mee met de expansie aan liefhebbers en banen. Dat een parapluutje geen soelaas biedt, weten alle marktpar-

tijen dondersgoed, maar consensus over een strategie die het nakende tekort teniet moet doen, is er (nog) niet.

Auteur: Niels Wiertz

(v.l.n.r.) Bart Bovendeert, Sjoerd Griffioen, Ronald van Dijke en 

Garmen Mersch.
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Beperkte toestroom
De aanwas van greenkeepers blijft inderdaad uit, 
geeft een woordvoerder van een golfbaan uit het 
midden van het land toe. Met naam en toenaam 
wil hij niet in het magazine, maar “schrijf maar op 
dat de toestroom beperkt is en dat dát mede komt 
door de geringe aandacht die de opleidingen aan 
het vak ‘greenkeepen’ besteden. Daarbij hebben 
wij zelf ook gemerkt dat we onze vacatures niet 
één, twee, drie meer krijgen ingevuld. De tijd dat 
een personeelsadvertentie in voldoende geschikte 
kandidaten, een sollicitatiegesprek en een nieuwe 
collega resulteerde, lijkt voorbij. Het stagneert al bij 
voldoende geschikte kandidaten. Die zijn er nau-
welijks; je mag je bij wijze van spreken al gelukkig 
prijzen als er überhaupt reacties komen.”

Samenwerking verbeteren
De NVG is een van de partijen die op dit moment 
bekijkt hoe zij het nakende tekort aan greenkee-
pers in haar beleid kan verwerken. Het bestuur 
neemt het issue serieus en een verbetering van 

de samenwerking tussen accommodaties en 
onderwijsinstellingen lijkt een eerste stap die 
nadere uitwerking verdient. Het ‘warm maken’ 
van jongeren voor het greenkeepervak op zich en 
het enthousiasmeren van diezelfde jongeren zich 
binnen het vak verder te ontplooien heeft daarbij 
aandacht. Een tweede stap die het aanlokkelijke 
karakter van het greenkeepervak kan versterken, 
is een vernieuwde blik op de CAO-golf. De komst 
van die CAO werd in 2005 aangekondigd als een 
stap voorwaarts voor de leden van de NVG, maar 
de verschillen in onder meer salaris en werktijd 
met de CAO-hoveniers laten het gras bij de buren 
nog altijd groener lijken… Ronald van Dijke, 
hoofdgreenkeeper De Goese Golf, denkt dat de 
CAO-golf financieel nog tekortschiet. Van Dijke: 
“Het jonge(re) publiek vindt de CAO-hoveniers 
vaak beter, voor zover ze al interesse heeft voor 
CAO-zaken. De meeste komen op jonge leeftijd 
van de middelbare landbouwschool en nemen 
genoegen met een basisloon. Pas na een paar jaar 
kijken ze verder en dan moet je kunnen concur-
reren, ook met je salaris. Je moet voorkomen dat 
ze dan alsnog overstappen naar de hovenierswe-
reld. Dat gevaar loop je, want ik vind zelf ook dat 
de secundaire voorwaarden voor de hoveniers 
beter geregeld zijn. Maar om alles op de CAO af 
te schuiven, vind ik te ver gaan. Het heeft ook met 
interesse van de jeugd te maken. Die is vaak nog 
onbekend met het vak en daarbij kleeft er dikwijls 
nog een elite uitstraling aan de golfsport. Jongeren 
denken daardoor dat het werk niets is voor hen. 
Terwijl het werk eigenlijk geweldig is; het werken 
in de buitenwereld en de vrijheid in mijn werk trekt 
mij enorm. Zelf heb ik ook een agrarische achter-
grond, maar door een klasgenoot – die op een 
golfbaan werkte – ben ik in contact gekomen met 
de golfbranche. Ik heb nu vier jaar mijn diploma 
hoofdgreenkeeper en sinds een jaar ben ik ook in 
die functie werkzaam. Mijn verantwoordelijkheden 
ga ik niet uit de weg en ik vind het zelf ook niet erg 
jonge mensen op te leiden. Maar die opleiding en 
begeleiding moeten wel gekoppeld zijn aan een 
toekomst. Het moet niet zo zijn dat ik jongeren 
opleidt die er na een paar jaar weer vandoor gaan. 
Daar kleeft een financieel aspect aan, maar ook 
een waarderingsfactor voor het werk dat je verzet. 
Als je langer bij een bedrijf zit, doe je dat meestal 
uit jezelf en zie je dat als een vanzelfsprekendheid. 
Maar jongens die er pas zijn, hebben vaak zoiets 
van ‘waarom zou ik dat stukje extra doen?’. Dan is 
het af en toe wel leuk als je beloond wordt voor je 
inspanningen. Een derde punt is het greenkeeper-
vak tijdens de opleiding en door middel van voor-
lichting bekender en toegankelijker te maken.”

Grotere bekendheid
Ronald van Dijke staat niet alleen in zijn opvat-
tingen. Leeftijdgenoten die ook werkzaam zijn als 
greenkeeper delen de visie dat het vak een grotere 
en betere bekendheid moet genieten. Toeval speelt 
vaak nog een (te grote) rol bij de keuze werk-
zaamheden te verrichten op een golfbaan. Sjoerd 
Griffioen (Golfcentrum Weesp) en Bart Bovendeert 
(Golfbaan Land van Thorn) kunnen daarover mee-
praten. Griffioen: “Ik heb zelf een agrarische ach-
tergrond, maar was op zoek naar werk voor twee 
dagen. Toen kwam ik ook bij een golfbaan terecht, 
waar ik uiteindelijk aan de slag kon. De eerste dag 
mocht ik bunkers harken, de tweede dag maaide 
ik de fairways en de derde dag reed ik al over de 
greens. Het was vooral een kwestie van proberen 
en laten zien wat je kon.” Bovendeert raakte in 
gesprek met een dorpsgenoot die hem vroeg of 
werken op een golfbaan niets voor hem was. Per 
1 mei jl. versterkt de jonge greenkeeper het team 
van Het Land van Thorn in het Midden-Limburgse 
Hunsel. Bovendeert: “Ik ben in de zomermaanden 
actief op de golfclub en in de winter verricht ik 
agrarische activiteiten. Die combinatie is nodig, 
want er is helaas onvoldoende arbeid om het hele 
jaar rond te werken.” Bovendeerts collega Garmen 
Mersch vult aan: “Maar die instelling van willen 
werken op een golfbaan, die wij hebben, die moet 
je eigenlijk bij meer jongeren zien te bewerkstel-
ligen. Het is namelijk heerlijk om te werken op een 
golfbaan. Ik heb tuinarchitectuur gestudeerd en 
golf is mijn hobby. Ik vind dan ook dat ik bevoor-
recht ben als greenkeeper te mogen werken.”
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De afgelopen jaren laten een fors aantal geval-
len zien waarbij hoofdgreenkeepers hun ontslag 
krijgen, op non-actief worden gezet of naar een 
tweede plan worden gemanoeuvreerd. Je kunt er 
gevoeglijk vanuit gaan dat hier slechts sprake is 

van het topje van de ijsberg en dat de problemen 
die ten grondslag liggen aan deze trend veel bre-
der verspreid zullen zijn. Dit artikel wil niet graven 
naar de oorzaken achter ieder geval, maar wel een 
aantal aspecten aanstippen die voortkomen uit 

gespreken met greenkeepers en baancommissaris-
sen.

Werkelijke macht
Hein van Drie, hoofdgreenkeeper op golfbaan 

Het veld ruimen!
Wordt de moderne hoofdgreenkeeper even snel ontslagen als een voetbaltrainer?

Bang voor greenkeepers, roept lex de Roeper in een interview in het NVG-magazine Golfbusiness. Volgens de baancommissaris van Golf & country 

club capelle a/d IJssel zouden veel baancommissarissen onvoldoende grip hebben op de prestaties van hun greenkeepers. Ze zouden zelfs bang voor 

hen zijn… Is dit slechts de visie van één man, die af te doen is als een incident? Of is er ontegenzeggelijk iets gaande in de verhouding tussen hoofd-

greenkeepers en baancommissarissen? Een recente hausse van gevallen waarbij hoofdgreenkeepers het veld mogen ruimen, werkt een vergelijking 

tussen moderne hoofdgreenkeepers en voetbaltrainers in de hand. Die moeten immers ook het eerste het veld ruimen bij tegenvallende resultaten.

Auteur: Hein van Iersel
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Schaerweide in Zeist, heeft al vele jaren ervaring 
met greenkeeping. Zowel op Schaerweide als op 
Anderstein. Van Drie vindt het onzin dat baancom-
missarissen bang zijn voor hun greenkeepers. Van 
Drie: “Het is niet de greenkeeper die de macht 
heeft. De greenkeeper staat vaak machteloos, 
bijvoorbeeld als hij aangeeft wat er gedaan zou 
moeten worden en hij krijgt te horen dat er geen 
geld voor is. Hij moet maar roeien met de riemen 
die er zijn. De werkelijke macht zit bij het bestuur 
en/of de aandeelhouders. Het werkelijke probleem 
zit bij de waardering die greenkeepers krijgen voor 
hun werk. Ook in financiële zin. Vaak zijn hoofd-
greenkeepers vakidioten; zij hebben veel liefde 
voor hun werk en denken op de laatste plaats 
aan zichzelf. Doordat zij altijd, vaker en meer dan 
menig bestuurslid aanwezig zijn. zien en horen zij 
meer dan het bestuur.”

Dominante rol
Jan van Mondfrans kent via zijn werk bij ProGrasS 
en als baancommissaris van U.G.C. De Pan beide 

kanten van de medaille. Van Mondfrans: ”Toen ik 
baancommissaris werd op De Pan heb ik mij voor-
genomen niet wekelijks op bezoek te gaan in het 
greenkeeperverblijf. Mijn taak is niet om te bepalen 
wat de greenkeepers doen, maar ondersteuning te 
geven bij werkzaamheden die zij moeten uitvoeren 
ter verbetering van de baan. Of bij het verdedigen 
van de aanschaf van machines richting het bestuur. 
Ik zie in mijn werk vaak dat de baancommissaris de 
greenkeepers op detailniveau opdrachten geeft. 
Dat vind ik een verkeerd principe. Greenkeepers 
worden aangestuurd door hun hoofdgreenkeeper. 
Van hem mag worden verwacht dat hij voldoende 
inzicht en bevlogenheid heeft deze details te zien. 
Elke veertien dagen hebben wij een baancom-
missievergadering, waarbij de hoofdgreenkeeper 
een dominante rol heeft. Dan krijgen we inzicht 
in de voortgang van de planning. Ik moet ervoor 
zorgen dat de greenkeepers vertrouwen krijgen 
en daardoor sterker in hun werk worden en niet 
andersom. Ik stimuleer ze opleidingen te volgen 
en kennis op te doen door beurzen, workshops en 
collega-banen te bezoeken. Golfbaanonderhoud 
wordt vanwege de klimaatveranderingen alleen 
maar complexer. Het is een zeer boeiend vak, 
waar alleen de bevlogen hoofdgreenkeepers zich 
overeind zullen weten te houden. Dat zie ik als een 
prachtige uitdaging.”

Zelfbedruipend
Arnoud de Jager heeft in zekere zin ook ervaring 
opgedaan aan beide kanten van de tafel. Hij is 
gestart als greenkeeper en tegenwoordig direc-
teur van De Lage Vuursche BV. De Jager: “Het mes 
snijdt aan twee kanten. Alles heeft te maken met 
elkaar in waarde laten en goed communiceren. 
De hoofdgreenkeeper dient goed opgeleid en 
communicatief vaardig te zijn, zodat hij zijn eigen 
grenzen bepaalt. Dwing het maar af! Wisselingen 
van baancommissarissen na zittingsperiodes dient 
de hoofdgreenkeeper te ondervangen door het 
afschermen van werkzaamheden. Sla met de vuist 
op tafel en zeg ‘dit is mijn vakgebied en op diverse 
vlakken daarbuiten maak ik graag van uw interme-
diairschap gebruik, meneer de baancommissaris!’ 
De baancommissaris die ’s ochtends bij de koffie 
komt melden dat de greens korter gemaaid moe-
ten worden voor de herendag heeft het echt niet 
begrepen. Hij dient de hoofdgreenkeeper met zijn 
team op een andere manier te ondersteunen. Op 
vlakken waarop zij dat graag wensen. Mijn mening 
is dat de groene afdeling van elk golfbedrijf zelf-
bedruipend dient te zijn. Dat heeft te maken met 
kennis en communicatie!”   

feodale gezagsverhouding
Bovenstaande meningen zijn in zekere zin van alle 
tijden. Van oudsher bestaat er al een spannings-
veld tussen baancommissaris en greenkeeper. 
In het allerergste cliché is de baancommissaris 
een gepensioneerde tandarts die het niet kan 
laten zich op detailniveau met de greenkeeper te 
bemoeien. Het is de vraag of deze feodale gezags-
verhouding de oorzaak is van de huidige proble-
men. De moderne baancommissaris is vaak veel 
jonger dan tien tot vijftien jaar geleden. Op veel 
banen, zowel commercieel- als verenigingsgetint, 
is vaak een professionele manager aangesteld die 
contacten onderhoudt met de greenkeepers. Een 
greenkeeper die graag anoniem wil blijven, zegt 
daarover: “Ik heb het idee dat sommige greenkee-
pers de slag niet kunnen maken van de familiaire 
sfeer van een ouderwetse verenigingsbaan naar 
de managementstijl van een modern geleid golf-
complex. Dat heeft niets te maken met vakmatige 
kennis, maar met managementcapaciteiten en de 
veelzijdigheid die het vak van hoofdgreenkeeper 
tegenwoordig vereist. Het wordt steeds complexer, 
niet zozeer op het gebied van greenkeeping, maar 
wel op het gebied van verslaglegging, budget-
tering en contacten met de rest van de club.” Een 
collega-greenkeeper die ook in de anonimiteit wil 
blijven, herkent zich in deze woorden. Hij vult aan: 
“Het gaat alleen nog om het financiële resultaat 
en de managementcapaciteiten van een hoofd-
greenkeeper. Niemand is geïnteresseerd in jouw 
vakmanschap als greenkeeper of de conditie van 
de baan. Als hoofdgreenkeeper moet je verga-
deren, rapporten schrijven en slap ouwehoeren. 
Baanprestaties en of je nu zeven of twee dagen 
per week in de baan bent, tellen niet.” Een derde 
greenkeeper die het onderwerp te gevoelig vindt 
om met naam en toenaam in het magazine te 
komen, stelt dat wat nu gebeurt het gevolg is van 
een trend die al jaren aan de gang is. De hoofd-
greenkeeper wordt meer manager dan greenkee-
per. Als je dan als hoofdgreenkeeper onvoldoende 
ervaring of opleiding hebt op managementniveau 
word je de laan uitgestuurd.”

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6195

2007
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Greenkeepers zijn meer dan 
veredelde tuinmannen
Alexander Broekman wil met passie én vakmanschap van De Hooge Vorssel 
mooiste negen holes van Nederland maken

Sinds een half jaar is op de Brabantse company club De Hooge Vorssel een nieuwe hoofdgreenkeeper aan het bewind. Dit keer met een bijzondere 

opdracht: ‘Maak van De Hooge Vorssel de mooiste 9-holes golfbaan van Nederland’.

Auteur: Hein van Iersel
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Broekman is bepaald geen standaard greenkeeper. 
Hij ziet zichzelf als ongeduldig en wordt naar eigen 
zeggen ‘onplezierig’ als dingen niet gaan zoals 
hij dat wil. Neem bijvoorbeeld de opstelling van 
machines in de werktuigenloods. Alle machines 
moeten ’s avonds op dezelfde manier worden 
opgesteld. Broekman: “en als het goed is dan kun-
nen ze naar huis gaan, eerder niet. Het gaat om 
discipline tot in elk detail.” 
Broekman werkt nu ongeveer een half jaar op De 
Hooge Vorssel. In die tijd hebben al twee green-
keepers afscheid genomen, omdat zij volgens 
Broekman niet konden wennen aan zijn manier 
van werken. Broekman vervolgt: “Gelukkig hebben 
we nu een prima team met jongens die voor elkaar 
door het vuur gaan. We zijn nu met een club van 

zes mensen en hebben plaats voor nog één green-
keeper extra.” 

laminaat 
Broekman is afkomstig uit Oss in de buurt van 
Nistelrode en werkte als bedrijfsleider in een win-
kel in vloerbedekking en laminaat. Tijdens een 
weekendje in Ierland liep hij tegen een vrouw op 
waarvoor hij ontslag nam en hij verhuisde naar 
Ierland. Uit deze relatie is zijn dochter, Leagh gebo-
ren, waarmee hij een zeer hechte band heeft.
Broekman: “Een Ierse kennis introduceerde me 
toen op ‘The Heritage’. The Heritage is een baan die 
in een adem met de K-club genoemd werd als de 
mooiste baan van Ierland en Engeland. Daar ben 
ik toen één dag aan de slag geweest om bunkers 

te harken. Dat lag me niet echt en ik had alweer 
ontslag genomen. Ik werd door de superintendent 
overgehaald om het nog eens te proberen. Daarna 
mocht ik gelukkig uitdagender werk doen als het 
maaien van de greens.”
Via The Heritage kreeg Broekman de mogelijkheid 
om een greenkeeperscursus te volgen. In Ierland 
is deze opleiding heel anders vormgegeven dan 
in Nederland. Je schrijft je in voor een cursus die 
twee jaar duurt. Dat houdt in, dat je iedere twee 
maanden twee weken intern gaat op een golfbaan, 
waarbij je zowel theorie als praktijkles krijgt. 
Broekman: “Je werd daar echt doorgezaagd. We 
begonnen ’s ochtends met zes uur werken op de 
baan. Dat was echt hurry-up. Je werd getraind om 
onder druk kwaliteit te leveren. Om acht uur in 

MAcHINElIJSt VAN DE HOOGE VORSSEl 

Greens
2x Jacobsen Eclipse 118 Hybride Floating 
handgreenmaaier 

Semiroughs
1x Jacobsen TR-3 driedelige kooimaaier met 
achterrolborstels

fairways
1x Jacobsen LF-3800 vijfdelige fairwaymaaier 
met opvang

Maintained Roughs
1x Jacobsen HR-6010 driedelige cirkelmaaier

High Rough
1x Wiedenmann Super 500 maai-veegcombi-
natie

fore-greens & surrounds 
Husqvarna handcirkelmaaiers met opvang
Toro handgreenmaaier

Beluchten 
Toro Procore 648 handbeluchtingsmachine

Bezanden
Turfco WideSpin op Toro Workman

transport 
2 x Kubota RTV transporters

Maaipatroon De Hooge Vorssel

2009



de morgen kreeg je te horen dat om tien uur de 
eerste golfer voor de poort stond en dat alle acht-
tien holes dan klaar moesten zijn. Om je dan extra 
onder druk te zetten draaiden de docenten een 
bougie uit de maaier of haalden een andere rot-
streek uit. Alleen om je te trainen om onder hoge 
druk kwaliteit te leveren.”

Baantjes
Broekman: “Waar ook op getraind werd, is maaien 
met de handmaaier. Je moest een green maaien en 
daarna werd met een rolmaat de breedte van de 
baantjes gemeten. Tussen de verschillende banen 
mocht maximaal twee centimeter verschil zitten.” 
Volgens Alexander Broekman is er een wereld 
van verschil tussen de opleidingen in Ierland en 
Nederland en stelt het Nederlandse greenkeepers 
diploma niet al te veel voor. Met enige verba-
zing hoorde hij tijdens de laatste NGA-vakdag 
een lezing aan van HAS Kennistransfer die het 
Nederlandse greenkeeper diploma universeel uit-
wisselbaar zou moeten maken. Broekman: “Daar 
geloof ik niet in. Als je in Nederland of Ierland op 
een topbaan hebt gewerkt dan heb je zo nieuw 
werk. Dat wordt niet bepaald door het papiertje.”

Voorrang 
In Ierland denkt men niet alleen anders over 

opleidingen. Ook de verhouding tussen golfers en 
greenkeeper is totaal anders. Volgens Broekman 
kijken Nederlandse golfers naar greenkeepers als 
veredelde tuinmannen. In Ierland bestaat er veel 
meer wederzijds respect, waarbij de golfers waar-
dering hebben voor de klus die de greenkeepers 
klaren, maar wel altijd voorrang hebben bij hun 
spel.
Op The Heritage geldt dat op het moment dat 
er mensen aan het spelen zijn er geen greenkee-
pers op de baan aanwezig mogen zijn. Die regel 
wil Broekman ook gaan hanteren op De Hooge 
Vorssel. Dat vergt behoorlijk wat van het werk op 
de baan. Een gunshot om 08.00 uur betekent om 
04.00 uur beginnen om alle holes op tijd klaar te 
krijgen. 

Scherp 
Broekman: “Ik mis in Nederland wel eens passie 
voor het vak. In Ierland werkte je als greenkeeper 
gewoon 80 tot 100 uur als je aan de top wilde 
komen. In Nederland is dat ondenkbaar. Ook vak-
manschap is hier vaak met een lichtje te zoeken. Ik 
denk niet dat de greenkeeper van een gemiddelde 
Nederlandse baan vijf grassoorten kan noemen. 
Als je in Ierland op een baan iets fouts had gedaan, 
kreeg je de wind van voren. In Nederland zeggen 
we: ‘Het groeit wel weer aan’. Het is gewoon te 

makkelijk allemaal.” 
Die gemakkelijke houding ziet Broekman overi-
gens niet alleen bij greenkeepers. Ook leveranciers 
hebben hier last van. Broekman geeft een voor-
beeld: “Ik had een demo van een Wiedenmann 
klepelmaaier, die scalpeerde. Bleek bij nader inzien 
dat er wel een golfset op gezet kon worden om dat 
scalperen te voorkomen. Ik ben bang dat andere 
klanten dat maar gewoon accepteren en niet door-
vragen.”
Een positieve uitzondering maakt Broekman voor 
zijn contacten met Maurice Evers, zelfstandig agro-
noom, maar tot voor kort in dienst van Melspring: 
“iemand die weet waarover hij praat en niet 
schroomt om tegen mij in te gaan.” 
Evers heeft voor De Hooge Vorssel een basisbe-
mesting-programma opgesteld dat uitgaat van 
zestien strooibeurten van maart tot oktober, 
natuurlijk afhankelijk van conditie van de baan en 
het weer. 

licht op de handgreenmaaier
De Hooge Vorssel werd tot voor een half jaar 
geleden onderhouden door een club van drie 
greenkeepers. Inmiddels zijn zes mensen in dienst 
en men zoekt naar een zesde. Dat betekent dat de 
capaciteit enorm omhoog gegaan is en dat boven-
dien het ambitieniveau is meegestegen. Voortaan 
wordt alles op en om de green met handmachines 
onderhouden. De randen om de greens wordt 
in de hoogtes van respectievelijk de semi-rough 
en rough gemaaid met professionele Husqvarna 
handcirkelmaaiers. Broekman: “Daar wil ik niet met 
een vijf- of driedelige machine aan de slag. Die 
machines zijn te zwaar en ze veroorzaken teveel 
schade.” 
Voor de handgreenmaaiers geldt dat Broekman de 
eerste is die in Europa gaat werken met het nieuwe 
type die zijn uitgerust met verlichting. 

Ruinerwold golf bv

Zeg je golf, zeg je Vos Ruinerwold Golf bv

Aanleg, Renovatie, Onderhoud

info@vos-ruinerwold.nl

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6196
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Lid worden van de NGA moet 
weer leuk worden!
John van Hoesen, vijfde voorzitter van Nederlandse greenkeeperassociatie

Dit voorjaar heeft de NGA, de Nederlandse Greenkeepers Associatie een nieuwe voorzitter gekregen: John van Hoesen. Wellicht een ongebruikelijke 

keuze want John was, hoewel langjarig lid, al geruime tijd vertrokken uit het bestuurlijke circuit van de NGA. Vakblad Greenkeeper vraagt Van Hoesen 

naar zijn plannen en ambities.

Auteur: Hein van Iersel
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Als ik John uitnodig voor een interview hoeft hij 
niet lang na te denken, maar wil hij deze afspraak 
houden op de Rosendaelsche. De Rosendaelsche 
golfclub is de baan waar John van Hoesen bijna 
dertig jaar geleden is gestart als greenkeeper. Een 
afspraak die overigens nogal wat voeten in de 
aarde heeft, omdat onze eerste afspraak samenvalt 
met het  overlijden van Mario Wijlhuizen van de 
Rosendaelsche.

Als ik aankom op de Rosendaelsche voor mijn 
tweede afspraak zitten hoofdgreenkeeper Chris 
Wagener van de Rosendaelsche en John van 
Hoesen al in de kantine. Sigaartje en sigaretje erbij 
en bomen over de goede oude tijd. Van Hoesen 
vertelt lachend: “Wij moesten achter in het bos 

eens wat brandhout opruimen. Brachten we die 
stam natuurlijk naar mij thuis toe. En als Chris dan 
wilde weten waarom dat zo lang had geduurd, 
vertelden we dat we hadden vastgezeten.”  Chris 
Wagener: “Dat was mij goed af, we hoefden die 
stam tenminste niet meer te kloven.” 

lid worden
Dat het gesprek plaatsvindt op de Rosendaelsche 
is niet enkel en alleen een eerbetoon aan de oude 
club en de leermeester van John van Hoesen, maar 
heeft ook een bijbedoeling. De greenkeepers van 
de Rosendaelsche zijn sinds een aantal jaren geen 
lid meer van de NGA. Wagener: “Ik voelde mij er 
niet meer thuis en had het idee dat ze het allemaal 
wel wisten. Beetje arrogant allemaal.” Van Hoesen 
is het daarmee natuurlijk niet eens, maar kan het 
gevoel van Wagener wel plaatsen: “Enige arrogan-
tie is de NGA in de afgelopen jaren niet vreemd 
geweest.” 

leuk
Van Hoesen: “Lid worden van de NGA moet daarom 
weer leuk worden. De NGA heeft de laatste jaren 
een zware tijd gehad door alle bemoeienissen met 
de CAO. Er is daarom te weinig tijd geweest voor 
de leuke kanten van het lidmaatschap. En die zijn 
zeker zo belangrijk. Andere speerpunten in het 
beleid van Van Hoesen in de komende jaren zijn: 
een verdere professionalisering en optimalisering 
van het bestuurswerk. Van Hoesen: “Bestuurswerk 
kost heel veel vrije tijd en moeite. Daar mag best 
iets tegenover staan. Ieder bestuurslid krijgt 
nu bijvoorbeeld de beschikking over een eigen 
laptop voor het bestuurswerk. Ook op andere 
gebieden moeten we zorgen dat het bestuur de 
instrumenten krijgt om haar werk goed te doen.” 
Op het gebied van de vergaderfrequentie wil van 
Hoesen de teugels nadrukkelijk weer aantrekken. 

Van Hoesen:  “Wij kennen nu een zomerreces van 
ettelijke maanden. Daar houden we mee op. We 
werken als bestuur gewoon door.”

Ook op andere fronten wil Van Hoesen accent-
verschillen aanbrengen met zijn voorganger Rob 
Wilderom: “Ik wil bijvoorbeeld zorgen dat meer 
golfbanen centraal lid worden. Nu zijn er slechts 
drie banen centraal lid. Dat moeten er veel meer 
worden. Administratief is dat ook veel handiger”. 
Ook geeft van Hoesen aan dat onderzocht zal wor-
den of het mogelijk is het NGA- lidmaatschap te 
differentiëren. Bijvoorbeeld door het instellen van 
een  juniorlid maatschap.

Aandacht
Een ander aandachtspunt is het functioneren van 
de regioafdelingen. Van Hoesen: “Nu is het zo dat 
bepaalde regio’s zeer actief zijn en andere minder. 
Wat wij als bestuur willen gaan doen, is meer acti-

'Enige arrogantie is de NGA

in de afgelopen jaren niet

vreemd geweest'

Groepsfoto greenkeepers Rosendaelsche tijdens KLM open 1984, vlnr: Harry van Hunen, John 

van Hoesen, Frits Essenstam, Mario Wijlhuizen, Chris Wagener.

John van Hoesen (met haar) harkt de bunkers op Rosendaelsche.

cV JOHN VAN HOESEN 

Geboren: . 20-.05-1963 in Dieren 
Opleiding A & O Groen en Hovenier
Opleiding greenkeeper 1983
Opleiding hoofdgreenkeeper 2002
Greenkeeper op Rosendaelsche 1980 - 1986 
Hoofdgreenkeeper op Hoge Kleij  1986 - 2002 
Hoofdgreenkeeper op Edda Huzid 2002 - nu
John is getrouwd met Claudia; heeft een zoon, 
Kevin, van vijftien jaar en een dochter van tien 
jaar. Zij heet Amber.
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viteiten in de regio’s organiseren. Dat willen wij  als 
bestuur van harte stimuleren. Bijvoorbeeld door 
het samenstellen van informatiepakketten. Dat 
moet ook leiden tot extra donateurs.”
Van Hoesen vervolgt: “Ik hoor ook wel eens dat 
een regiobijeenkomst niet doorgaat, omdat er 
maar twaalf mensen bij aanwezig zijn. Mijn idee 
is:  gewoon laten doorgaan. Twaalf is prima. Een 
tweede keer worden het er vanzelf meer.” 
Ook op gebied van de NGA-vakdagen wil van 
Hoesen zaken veranderen. Nu worden de vakda-
gen iedere twee jaar georganiseerd met standjes 
van de B-donateurs. Van Hoesen wil bekijken of 
hij A- en B-donateurs hetzelfde kan laten betalen, 
zodat tijdens deze vakdagen meer standjes komen 
te staan, waardoor er hopelijk nog meer interactie 
ontstaat tussen de leden onderling en de dona-
teurs. Van Hoesen: “Ik heb de regio’s en coördinator 
Jolanda Vonder gevraagd een inventarisatie te 

maken van mogelijke donateurs in hun regio. 
Het blijkt dat er heel veel potentie zit in de kleine 
bedrijven, die maar in één regio actief zijn. Op 16 
september aanstaande is er een meeting gepland 
met de donateurs. Dan gaan we onze ideeën uit-
eenzetten. “

John van Hoesen met rechts Chris Wagener van de Rosendaelsche.

'Meer golfbanen moeten 

centraal lid worden van 

de NGA'

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6197
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Revolution wordt al een decennium lang toegepast op golfbanen en sportvelden, vooral om hydrofobe omstandigheden (afstoting van water) en 

preferente stroombanen in toplagen te voorkomen en een optimale lucht-waterhuishouding in de grond te realiseren. 

Revolution steeds breder 
ingezet 
In het kader van duurzaam golfbaanbeheer en de green deal sportvelden

Steeds meer worden ook de voordelen van dit pro-
duct ervaren bij de toepassing ervan op fairways. 
Kwaliteitsverbetering, duurzaam beheer en de 
green deal sportvelden spelen daarbij een grote 
rol. 
Ruim tien jaar geleden werd er in Nederland door 
Alterra Wageningen al wetenschappelijk onder-
zoek gedaan naar het gebruik van Revolution 
op fairways. Veel lezers van Greenkeeper zullen 
bovenstaande foto van een van deze proeven 
herkennen. Op Golfbaan De Pan werd de helft van 
fairway 9 behandeld met Revolution. Deze fairway 
werd niet bemest en niet beregend gedurende het 
seizoen.

Proef op Rosendaelsche Golfclub 2012.

Proef op Golfclub De Pan.
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Niet alleen droogteschade voorkomen
In het verleden werden de voorgangers van 
Revolution (Primer e.a.) voornamelijk preventief 
ingezet op greens om droogteschade te voorko-
men. Van de nieuwste techniek achter Revolution 
is echter bewezen dat deze nog veel meer nuttige 
effecten heeft. Het kan bijdragen aan vermindering 
van het watergebruik, betere benutting van de 
aanwezige stikstof in de organische stof en een 
gezondere antioxidanten-/vrijeradicalenhuishou-
ding in de plant. Dit zorgt onder meer voor een 
gezondere plant, en dat biedt weer mogelijkheden 
om beter met droogtestress om te gaan. Zoals 
iedereen weet, vormt een gezondere plant een 
grotere hindernis voor ziekteverwekkers. Dit is ook 
interessant met het oog op de green deal sport-
velden. 

Ook in het natte seizoen
Revolution is meer dan alleen een wetting agent. 
Liever spreken we van een watermanagement-pro-
duct. Het regelt namelijk de water-luchthuishou-
ding in de toplaag dusdanig, dat er nooit lang te 
veel vocht in de bovenste centimeters van het pro-
fiel blijft zitten. Dat is het unieke en bijzondere aan 
de samenstelling en de chemie van dit product. 
De zogenaamde modified methyl-capped block co-
polymer is uniek, gepatenteerd en tot nu toe niet 
geëvenaard. Hierdoor is Revolution niet alleen in 
staat water in de toplaag vast te houden, maar ook 
om het ‘los te laten’ wanneer er verzadiging begint 
op te treden. Er blijft hierdoor voldoende lucht c.q. 
zuurstof in de toplaag aanwezig, wat ook goed is 
voor het bodemleven.

Actiever bodemleven
Onderzoek op een golfbaan in Nederland door 
Alterra uit Wageningen toonde aan dat het bodem-
leven actiever is in de met Revolution behandelde 
proefvakken. In deze vakken werd meer organische 
stof door bodemorganismen afgebroken/gemine-
raliseerd, waardoor er meer stikstof beschikbaar 
kwam voor de grasplanten. Grond- en bladanalyses 
toonden hogere stikstofwaarden aan ten opzichte 
van de controlevakken. De proefvakken werden 
niet bemest en niet geïrrigeerd. 
Kort samengevat toonde het onderzoek door 
Alterra Wageningen in 2012 diverse indirecte effec-
ten aan van de toepassing van Revolution:
• Omzetting van organische stikstof (N) die 
  gebonden is in de organische stof, tot stikstof-
  vormen die voor de grasplant beschikbaar zijn. 
• Verhoogd stikstofgehalte in grond- en blad-
  analyses.
• Verbeterde graskwaliteit zonder bemesting.

Stikstofmineralisatie in de wortelzone. In de met Revolution behandelde proefvlakken is de stikstofmineralisatie veel beter.




 











   

   

Waterbeschikbaarheid in de wortelzone. In de met Revolution behandelde proefvlakken is het vochtgehalte beter. 
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Tijdig toepassen essentieel 
Revolution wordt verdund in een grote hoeveel-
heid water toegediend. Het is belangrijk dat dit 
gebeurt voordat er in de toplaag plekken ontstaan 
die waterafstotend worden. Op dat moment ver-
toont de grasmat van bovenaf gezien in de verste 
verte nog geen droogteverschijnselen. Vaak is dit 
in het vroege voorjaar al het geval. Er valt weinig 
neerslag, de beregeningsinstallatie is nog niet 
operationeel, de temperatuur loopt langzaam op 
en samen met de wind veroorzaakt dit al droge 
toplagen.  

Niet voor niets wordt op sommige banen, indien 
mogelijk, al Revolution toegepast in een zachte 
en vochtige periode ruim voor het groeiseizoen. 

Soms is dat al in de maand december. Zo komt 
het product op tijd op de juiste plek, zorgt het ook 
in een droog voorjaar voor een optimale water-
luchthuishouding in de toplaag en wordt droogte-
schade voorkomen. Dit helpt de grasmat enorm bij 
de start van het groeiseizoen.

Ryder Cup & Revolution
In navolging van veel Nederlandse golfbanen, 
beginnen ook golfbanen in de VS  zich te realiseren 
dat veel mest en water geven niet nodig is om fan-
tastisch mooie fairways te krijgen.
Een mooi voorbeeld hiervan is de Hazeltine 
National Golfclub in Chaska, Minnesota, waar dit 
jaar de Ryder Cup 2016 werd gespeeld. Na een 
proef op een handjevol fairways werd op basis van 

de verbluffende resultaten besloten alle fairways 
te behandelen met Revolution. Het effect was te 
bewonderen tijdens het toernooi.   
Het is goed om te zien dat dit Nederlandse onder-
zoek uiteindelijk ook resulteert in een duurzamer 
beheer op golfbanen elders in de wereld.

Effect op stikstofgehaltes in de wortelzone: Meer stikstof in de wortelzone in de met Revolution 

behandelde proefvlakken. 

Effect op stikstofgehaltes in het blad: Een hoger stikstofgehalte in het blad in de met Revolution 

behandelde proefvlakken.






















  













































  


























Proef op Rosendaelsche Golfclub 2012.



Meer weten over wat Revolution in uw 
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Gezondheidsproblemen waren er de oorzaak van 
dat René te Wierik uit Zwolle zijn onderneming, 
een paardenhouderij annex koetsenverhuurbe-
drijf, aan de kant moest doen. Op 41-jarige leeftijd 
kwam hij in dienst bij aannemer Veluwenkamp 
Bedrijven. Die stelde hem in de gelegenheid de 
greenkeepersopleiding te volgen en hij kwam aan 
de slag op golfbaan Harderwold. Hij vond volledig 
zijn draai in zijn nieuwe baan. Maar de gezond-
heidsproblemen van René werden ernstiger. De 
man ‘voor wie geen rough te hoog was’ is thans 
afgekeurd en voortdurend onder behandeling van 
specialisten. Ondanks zijn zwakke aorta laat hij zijn 
greenkeepershart spreken! Ooit hoopt hij weer het 
werk in dit prachtige beroep te hervatten.

Communicatie-onderzoek
René te Wierik is van vele markten thuis. Zo kent 
hij als voormalig ondernemer de loonwerk- en de 
aannemerswereld. “Ik ben me er altijd bewust van 
geweest hoe intensief men in die sector met com-
municatie bezig is. Dit is een struikelblok bij veel 
van die bedrijven. Er wordt tussen personeel en 
directie (uitvoerder) te weinig gecommuniceerd. 
Hierdoor worden er met de golfbaanexploitant 
verkeerde of foute afspraken gemaakt, wat resul-
teert in irritatie tussen beide bedrijven en waar 
dan de golfer en de greenkeeper de dupe van 
worden of zijn. Ik was een van de oudsten op de 
greenkeeperscursus en ik vond het vanzelfspre-
kend om voor mijn ‘baanopdracht’ het onderwerp 

‘communicatie op de golfbaan’ te kiezen. Ik deed 
dat overigens samen met golfprofessional José 
Loomans. Zo beschikte ik tijdens mijn opdracht 
over de juiste kennis vanuit de golfer gezien. We 
bezochten daarvoor heel wat golfbanen. Een zeer 
belangrijke conclusie was dat greenkeepers vaak te 
kort van gedachten zijn als het erom gaat wat de 
golfers willen. Anderzijds weten golfers te weinig 
wat golfbaanonderhoud betekent. Als dit niet juist 
gebeurt, kunnen zij hun spelletje wel vergeten. Er 
is vaak een te grote afstand tussen golfer en green-
keeper. ‘Greenkeepers moeten daarin stappen 
ondernemen’, concludeerden we. En dat begint 
met ‘blijf golfers groeten’. Betere communicatie op 
de golfbaan is zowel goed voor de greenkeeper als 

‘s Zomers buffelen maar in 
oktober de zak krijgen
Combinatie fataal voor prachtige greenkeepersvak en golfbaan!

René te Wierik (45) was greenkeeper op Harderwold. Vandaag nog zou hij terug willen, maar zijn gezondheid laat dat niet toe. René miste in GREENKEE-

PER meningen over het wegbezuinigen van greenkeepers. Op de burelen van dit vakblad kreeg René de gelegenheid om zijn visie te geven. Een verhaal 

wat - volgens hem - veel greenkeepers niet hardop durven zeggen, uit angst voor hun baan en collega’s. 

Auteur: Broer de Boer
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voor de golfer die hem betaalt. Greenkeepers en 
golfers kunnen niet zonder elkaar. Helaas is er wei-
nig met onze onderzoeksrapportage gedaan in de 
branche.” Dat stelt René zichtbaar teleur, en ook wil 
hij kwijt dat werkgevers – zowel baanexploitanten 
als aannemers – niet altijd even veel ruimte geven 
voor ‘baanopdrachten’, een verplicht onderdeel van 
de greenkeepersopleiding. Tijdens Renés opleiding 
was meer dan de helft van de medecursisten het 
grootste deel van de tijd niet werkzaam op een 
golfbaan, waardoor baanopdrachten niet werden 
volbracht zoals ze bedoeld waren. René vindt dat 
het opleidingsinstituut van greenkeepers hieraan 
veel meer aandacht moeten schenken in de toe-
komst.

Werken als paarden
René kijkt zeer kritisch naar de ontwikkeling dat 
greenkeepers in de zomer heel erg druk zijn en 
dat ze ’s winters geen werk krijgen op de golfbaan: 
“De laatste tijd word je in de golfbaanaannemerij 
aangenomen in de maanden april tot en met sep-
tember om het werk te doen op de golfbaan. In 
deze maanden kun je je kapot werken om het werk 
te klaren, en in de wintermaanden moet je je maar 
zien te redden. Wel wil men graag dat je hart ligt 
bij de baan en je werk. Ik vind het onmenselijk van 
golfbaanaannemers om zo om te gaan met green-
keepers, en bovendien is het onverstandig en zeker 
niet winstgevend. Ik deed mijn paarden toch ook 
niet weg in de wintermaanden als er geen koetsrit-
ten waren? Ik had mijn tarieven zo berekend dat 
het uit kon om mijn paarden in de wintermaanden 
aan te houden. Hierdoor had ik wel dieren waarop 
ik kon bouwen en dieren die wisten wat het werk 
inhield”, zegt René.

Uren opsparen
“Greenkeeping is een mooi beroep, maar neem 
maar van me aan, dat greenkeepers die in de win-
ter ander werk aannemen – en daarmee vaak meer 
verdienen dan op de golfbaan en met meer zeker-
heid – in het voorjaar echt niet weer terugkomen 
om dit mooie werk te doen.” Er zijn volgens hem 
te veel golfbanen waar dit zo gebeurt. René is er 
duidelijk in: “Spaar die extra uren van dat zomerse 
gebuffel op, doe ze in een potje en neem die uren 
in de winter op. Een werkgever moet die overuren 
dus niet uitbetalen. En in de winterperiode moeten 
de greenkeepers ook relevant werk krijgen. Want 
als er alleen een hoofdgreenkeeper op de baan 
rondloopt, dan blijft er veel werk liggen.” En dat er 
soms personeel van een groenaannemer komt om 
snoeiwerk te doen, is hem een doorn in het oog. 
René: “Soms werken er volkomen verkeerde ploe-
gen op een golfbaan, die geen enkele notie heb-
ben van hoe je met een golfbaan om moet gaan. 
Die met zwaar materieel zonder grasbanden over 
de fairway rijden en grote vernielingen aanrichten. 
Vervolgens krijgen de greenkeepers dat ’s zomers 
weer voor hun kiezen en kost het tijd en geld om 
de schade te herstellen.” 

Kapot werken 
René wil graag zijn hart luchten. “Ik zie te veel 
greenkeepers afhaken in dit mooie vak en vraag 
me af over hoeveel jaar de laatste vrije green-
keeper uitgestorven zal zijn. Je houdt naar mijn 
mening alleen greenkeepers als je ze ook twaalf 
maanden te eten kunt geven. Er is niets mis mee 
als je greenkeepers verplicht om lange dagen te 
maken in de zomer. Maar als de opdrachtgever 
greenkeepers zich kapot laat werken met werkda-
gen van tien tot twaalf uur en vervolgens verklaart 
dat je in de winter boventallig bent, terwijl er wel 
degelijk werk is op een golfbaan, dan staat dat me 
volledig tegen. En veel collega’s ook. Het gebeurt 
op veel banen zo, maar niemand durft zich daar-
over uit te laten. Er lopen ‘s winters te veel hoofd-
greenkeepers zonder of met te weinig personeel 
op de banen. Bovendien verkeren ze in het voor-
jaar lang in onzekerheid over de vraag hoe ze het 
komende seizoen het werk moeten rondkrijgen en 
met wie. Golfbanen moeten zich meer als echte 
ondernemingen opstellen. De prijs van het aan-
nemen van het onderhoud moet zo zijn dat er een 
groep greenkeepers het gehele jaar op de baan 
kan zijn. Zo krijg je als greenkeeper ook je hart bij 
de baan en ga je ervoor. Over dat aspect moeten 
greenkeepers en hun werkgevers nadrukkelijker 
met elkaar communiceren. Nu wordt de baan 
vaak aangenomen voor een zodanige prijs dat het 

budget eigenlijk al op is als het voorjaar begint. 
Hoe goed je dan je best ook doet om de baan er 
zo goed mogelijk bij hebben te liggen: doe je extra 
dingen, dan wordt er met verlies gedraaid.”

Ondernemerschap
Hoe ziet René dat ondernemerschap dan? “Vooral 
door mee te denken. Daar heeft iedereen profijt 
van”, zegt hij. “Kijk eens mee of bepaalde zaken wel 
echt financieel aantrekkelijk zijn. Ik geef wel eens 
het voorbeeld dat golfers graag een gehaktbal wil-
len eten in het clubhuis. Als je dan alleen maar een 
duur driesterrengerecht op de kaart hebt staan wat 
niet besteld wordt, dan levert dat de horeca geen 
geld op. Zo moet er bij een greenkeeper ook een 
goed gevoel zijn: over de omgang met machines, 
hij moet over de juiste kennis beschikken en de 
juiste dingen op het goede moment doen. Bij een 
golfbaannemer lukt dat laatste helaas niet altijd. 
Hoe je je werktijd invult, is dus erg belangrijk. Maar 
ook bij golfbaanaannemers zijn er voorbeelden 
van een goed arbeidsethos, geen 08.00 tot 17.00 
uur-mentaliteit dus. Bij Veluwenkamp was het heel 
gebruikelijk om het prikken af te maken, desnoods 
na het avondeten. Zo werkt men in de aannemers-
branche, die ik goed ken, ook. Wanneer er meer 
greenfee-spelers komen en er steeds vroeger 
gestart wordt, kun je als greenkeeping ook zelf het 
initiatief nemen. Stel voor om eerder te starten met 
je werk, want realiseer je wel dat je dan ook korter 
over je werk doet, omdat je minder oponthoud 
hebt door die vroege flights. Dat je bovendien je 
werk ook beter kunt doen en de golfers minder 
frustreert.” Tegen de golfbaanexploitant zeg ik: 
“Geef de greenkeeper ’s morgens vroeg de tijd om 
met het maaien te starten, als er nog geen golfers 
zijn. Want wat leveren die zeer vroege flights op als 
je ze afzet tegen de frustratie van de vaste golfer 
op de baan die hierdoor hinder ondervindt en zijn 
geluk dan elders gaat zoeken? Maar ook: wat zou 
je hierop kunnen besparen? Greenkeepers kunnen 
snellere en betere maairesultaten bereiken. ‘Zit 
hierin geen kostenbesparing door minder uren en 
brandstof, minder slijtage en minder frustratie bij 
andere golfers?’ denk ik dan.”

Inwerken
René ziet nog een nadeel in de instromende green-
keepers die – naar zijn zeggen – ‘s winters het schip 
weer verlaten en zegt: “Een greenkeeper wil twee 
dingen: vast werk en regelmaat in zijn werk. Als dat 
onmogelijk is, dan kiest hij ander werk. Vervolgens 
zit de hoofdgreenkeeper met de gebakken peren, 
want bij aanvang van het nieuwe golfseizoen 
moet hij weer nieuwe mensen inwerken. Dat kost 
tijd en dus geld en komt ook niet altijd het juiste 

'Soms werken er 

volkomen verkeerde 

ploegen op een golfbaan'
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gebruik van de machines ten goede. En als je al 
die frustraties tussen golfers en minder vakkun-
dige greenkeepers meetelt, is dat niet voldoende 
reden om als golfbaanondernemer of als sector je 
uiterste best te doen om de bestaande greenkee-
pers proberen te behouden voor dit werk? Zoals 
golfbaanaannemers het werk op de golfbaan nu 
jaarrond uitvoeren, dus eigenlijk hun medewerkers 
vanaf april t/m oktober de baan laten onderhou-
den tegen steeds verder uitgeknepen tarieven, dat 

is niet goed.” En dan gebruikt René een metafoor: 
“Als je een Mercedes wilt rijden, moet je het ervoor 
over hebben om hem ook goed te onderhouden. 
Veel golfbaanexploitanten kennen hun baan graag 
de status van een Mercedes toe, maar hebben voor 
het onderhoud niet meer geld over dan voor het 
onderhoud van een Fiat Panda.”

Op de hoogte blijven
René had Harderwold er - naar eigen zeggen - in 

drie jaar tijd prima bij liggen, ‘met minimale mid-
delen’, zoals hij zegt: “Ik ga nog regelmatig op 
Harderwold kijken. Puur om te zien hoe de greens 
en de fairways erbij liggen. Als greenkeeper wil ik 
op de hoogte blijven en bezoek ik daarom ook, 
ondanks mijn gezondheidsproblemen, nog steeds 
evenementen. Het is een heel foute zaak als een 
greenkeeper zichzelf niet als ondernemer ziet. Dus 
word ondernemender! Stop met die ongeïnteres-
seerde werkhouding, als je die hebt, en realiseer 
je dat die golfer jouw loon betaalt en je werkgever 
alleen aan de personeelskosten denkt. Ik vind het 
een taak van een hoofdgreenkeeper om die men-
taliteit te veranderen, hun mensen op te voeden, 
maar ook om een stuk van de verantwoordelijk-
heid bij greenkeepers te leggen en ze tegelijkertijd 
mee te laten denken met de organisatie. Maar 
mensen uitbuiten door ze ‘s zomers standaard tien 
uur te laten werken en ze in de winter de straat op 
te schoppen? Dat gaat mij te ver. Met een ploeg 
van vijf à zes man jaarrond op een 18-holes ronden 
kost misschien net zo veel, maar een golfbaanex-
ploitant krijgt er veel beter en kundiger personeel 
en een veel beter onderhouden baan voor terug.” 

Hierbij aansluitend hoopt René een bijdrage te 
kunnen leveren aan ons mooie vak en hoopt hij 
toch weer ergens een plaats te kunnen vinden 
op een golfbaan of in de vorm van het geven van 
adviezen op het gebied van onderhoud.

Opleiding. Volgens René: worden baanopdrachten soms niet volbracht zoals ze bedoeld zijn.

Verantwoordelijkheid bij greenkeepers leggen en ze tegelijkertijd mee te laten denken met de organisatie.

'Mensen uitbuiten door ze 

‘s zomers standaard tien uur 

te laten werken en ze in 

de winter de straat op te 

schoppen?'
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Haalt de baancommissaris 2020?
Elke baan krijgt de baancommissaris die hij verdient…

Met de aanleg van meer dan 150 nieuwe golfbanen in de afgelopen 30 jaar is er een verandering opgetreden ten aanzien van het onderhoud. 

Wordt bij de oude banen het onderhoud meestal in eigen beheer uitgevoerd, bijna alle nieuwe banen hebben het onderhoud uitbesteed. Driekwart 

van de banen wordt onderhouden door een tiental aannemers. Onderhoudscontracten bepalen de kwaliteit van de golfbaan. Betekent dit het einde 

van de baancommissaris?

Auteur: Jan van Mondfrans
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Wat doet een baancommissaris?
Als het onderhoud in eigen beheer wordt gedaan, 
is de baancommissie een van de belangrijkste 
commissies voor een golfclub. Het beheer van het 
terrein is een complexe zaak. Een verandering aan 
de baan is in korte tijd uitgevoerd, maar het gevolg 
ervan kan nog zeker vele jaren merkbaar blijven. 
De kosten die gemoeid zijn met het beheer van 
het terrein liggen tussen de 35 en 45% van het 
jaarbudget van de club. De taak van de baancom-
missaris is erg belangrijk. Hij of zij krijgt te maken 
met een breed werkgebied: het terrein, personeel, 
golfers en bestuur. 

Een baancommissaris zou een manager moeten 
zijn met een plan. Als dat er niet is, moet hij ervoor 
zorgen dat het er komt. Daarnaast is het heel 
belangrijk dat hij zich omringt met adviseurs op 
het gebied van onderhoud en management. Een 
baancommissaris is eigenlijk het hoofd van een 
groenverzorgingsbedrijf. Als verantwoordelijke 
dient hij ervoor te zorgen dat er goed personeel 
in dienst is, dat er goede machines zijn en dat er 
gewerkt wordt met een van tevoren vastgelegd 
plan.

Op oudere clubs is de baancommissaris nog omge-
ven met een aureool van macht, is hij portefeuil-
lehouder met het grootste budget dat de club 
jaarlijks heeft te besteden. De zittingsperiode is 
meestal zes jaar.

Een baancommissaris van een club die speelrecht 
heeft op een commerciële baan, heeft geen zeg-
genschap over het onderhoud. Hij kan hoogstens 
suggesties doen en moet maar afwachten wat 
ervan wordt uitgevoerd. In veel gevallen is de 
baancommissaris daar meer het meldpunt voor 

klachten van clubleden en houdt hij zich bezig met 
zaken waar spelers in de baan last van hebben, 
zoals waar de paaltjes bij waterhindernissen of 
GUR dienen te worden geplaatst.

Baancommissarissen zijn geneigd om zo snel 
mogelijk alle informatie tot zich nemen en gaan 
soms op de stoel van de hoofdgreenkeeper zit-
ten. Dat pakt niet altijd positief uit. Maakt het 
volgen van een cursus je tot een volwaardige 
baancommissaris? Je leert snel begrippen kennen. 
De vraag is: moet een baancommissaris wel alle 
details weten? Het gaat toch om managen, en dat 
kan aan de hand van gemaakte afspraken met de 
hoofdgreenkeeper over maaihoogtes, zichtlijnen 
en de kwaliteit van het te bespelen gedeelte. Voor 
het overige kan hij vakkennis inhuren of symposia 
bezoeken. Overleg met een collega-baancommis-
saris kan ook verhelderend werken. Een goed voor-
beeld hiervan is de KCBOB, een overlegorgaan van 
de oudste zes bosbanen, waar de baancommissa-
rissen elk kwartaal bij elkaar komen om informatie 
uit te wisselen. 

Greenkeeping is een bijzonder vak
Een golfbaan moet worden gespeeld zoals hij er 
ligt en niet zoals hij zou moeten zijn. Van alle spor-
ten laat golf zich het meest door de terreingesteld-
heid beïnvloeden. Er zijn evenzoveel types banen 
als er landschapstypes bestaan, om nog maar 
niet over grondsoorten te spreken. De natuurlijke 
omgeving waarin de baan is aangelegd, moet het 
uitgangspunt zijn voor het in stand houden van 
de filosofie die bij dit landschap hoort. Het is ook 
belangrijk dat men al enkele jaren zitting heeft in 
een baancommissie, voordat men baancommis-
saris wordt. 
Het op de juiste wijze informeren van de leden 
over wat er op de golfbaan aan de hand is, is van 
essentieel belang. Ook moet men als baancommis-
saris tegen kritiek kunnen. Golfers kunnen moeilijk 
accepteren dat de baan er niet altijd piekfijn bij 
ligt; werkzaamheden zoals beluchten en bezanden 
van de greens is noodzakelijk onderhoud dat ten 
minste vijf keer per jaar moet worden gedaan om 
de baan in goede conditie te houden.
Er zijn overigens maar weinig vrouwen baancom-
missaris. Op de Gelpenberg bekleedt Ellen Kroes 
deze functie sinds enkele jaren. Het onderhoud is 
daar echter uitbesteed. Haar missie is om de baan 
kwalitatief steeds beter te laten worden. Daar 
besteedt zij gemiddeld 20 uur per week aan. ‘Ik zie 
mezelf als de schakel tussen leden en hoofdgreen-
keeper. Alleen al het feit dat je goed luistert, doet 
het probleem halveren; een beetje aandacht doet 
wonderen.”

Elke baan krijgt de baancommissaris die hij 
verdient
‘Je hoeft geen diepgaande kennis van greenkee-
ping te hebben; het is al prettig als je zelf een 
gazon bezit.’ Zo ongeveer formuleerde een Britse 
baancommissaris zijn functie. Er doen prachtige 
anekdotes de ronde over de bomenliefhebber, de 
bunkerveranderaar, of zij die de hele baan willen 
veranderen; sprookjesvertellers zonder visie en 
beleid. Als er geen basisplan aanwezig is, kan deze 
baancommissaris onbekommerd zijn gang gaan, 
wat desastreuze gevolgen kan hebben en waarbij 
de golfbaanarchitect die het oorspronkelijke plan 
heeft gemaakt soms wordt gepasseerd! 

Conclusie
Is er nog toekomst voor de baancommissaris? Op 
de oudere banen en daar waar het onderhoud 
in eigen beheer wordt uitgevoerd, zal dat zeker 
nog het geval zijn. Maar zodra het onderhoud is 
uitbesteed, is het de vraag of een vrijwilliger wel 
voldoende capaciteit in huis heeft om een goede 
tegenspeler te zijn voor een ervaren aannemer. 
Besturen van clubs of baaneigenaren zouden zich 
daarom eens moeten afvragen of zij het aanstu-
ren en controleren van het baanonderhoud niet 
moeten uitbesteden aan een professioneel bureau 
of een adviseur met voldoende antecedenten. 
Met een van tevoren vastomlijnd plan is er dan 
voldoende waarborg voor goed baanonderhoud, 
zonder uitzonderlijke kosten en precies zoals de 
club of het bestuur het wil! Anders zouden veel 
golfbanen qua onderhoud wel eens erg op elkaar 
kunnen gaan lijken…

Een baancommissaris van 

een club die speelrecht heeft 

op een commerciële baan, 

heeft geen zeggenschap 

over het onderhoud
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De NGA bestaat dit jaar een kwart eeuw. Van den Berg Machines uit Pijnacker was er al die tijd bij om de greenkeepers van de beste machines en service 

te voorzien. Het bedrijf werkt regionaal in Zuid-Holland en levert aan circa 40 golfbanen machines van alle grote merken. Hoe heeft Van den Berg de 

golfbranche de afgelopen 25 jaar ervaren?

Hans van der Helm: ‘Golf moet 
niet gaan beknibbelen, zoals 
het openbaar groen’
Van den Berg Machines bv hoopt dat golfsector blijft investeren in mechanica en 
vakkundig personeel 

De familie Van den Berg richtte het bedrijf in 1934 
op en richtte zich aanvankelijk op grondbewer-
kingsmachines voor de tuinbouw. In 1974 verhuis-
de de onderneming naar de huidige locatie, omdat 
de doelgroep was uitgebreid met hoveniers, aan-
nemers, gemeentes, campings, sportterreinen en 

golfbanen. Vanaf 1975 kreeg Van den Berg veel 
golfbanen als klant en ging het bedrijf samenwer-
kingsverbanden aan met alle grote namen. Van 
den Berg stak toen in op onderhoudscontracten 
van vijf tot zeven jaar voor het complete machi-
nepark dat men leverde. Inmiddels levert Van 

den Berg machines van onder meer Toro, Kärcher, 
Kubota, Schliesing, Carraro, Reform, Husqvarna, 
Honda, Redexim, Maredo, Amazone, Holder, Giant, 
Wave, Clubcar en Polaris. 
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De hort op
Hans van der Helm, die in 1985 als 23-jarige ser-
vicemonteur begon bij Van den Berg en het bedrijf 
in 2001 overkocht, heeft het gemaakt tot wat het 
nu is: vijftien man personeel, waaronder twee ver-
kopers die onderweg zijn om te verkopen, te advi-
seren, demonstraties te geven en problemen op te 
lossen. Van den Berg heeft ook drie servicewagens. 
Van der Helm: ‘De servicemonteurs onderhouden 
de machines, maar helpen ook met cultuurtechni-
sche problemen door advies te geven.’ 

Aan kwaliteit hangt een prijskaartje
Van der Helm zet met dit buitenteam duidelijk in 
op kwaliteit. ‘De afgelopen vijfentwintig jaar is de 
kaasschaafmethode gehanteerd in het openbaar 
groen en is de gemiddelde maaifrequentie gedaald 
met 50 tot 75 procent. Als het gras te hoog staat, 
is het niet meer te doen om het er netjes af te krij-
gen. Er wordt aan alle kanten bespaard op mecha-
nisatie en opleidingen. Het moet op golfbanen niet 
dezelfde kant op gaan. De golfers van tegenwoor-
dig bezoeken vaak banen in binnen- en buitenland 
en willen dan dezelfde perfecte baan hebben. Dat 
kan vaak niet, tenzij ze ervoor willen betalen.’

Kennisniveau van monteurs
De servicemonteurs van Van den Berg ontzorgen 
greenkeepers nog steeds en op een bijzondere 
manier: ze maken de maaiers en machines start-
klaar, maar stellen ze ook in zoals de gebruiker het 
wil hebben. ‘Ieder zijn vak. Greenkeepers moeten 
zich kunnen focussen op waar ze goed in zijn: de 

golfbaan onderhouden. Wij zijn een kei in machi-
neonderhoud. Om specialist te zijn, investeren we 
in technische opleidingen. Monteurs en magazijn-
medewerkers krijgen trainingen van de fabrikant, 
maar ook bedrijfstrainingen op het gebied van 
elektrotechniek, elektronica en hydrauliek. De 
monteurs bezoeken trouw beurzen en bijeen-
komsten, want zij kijken anders tegen innovaties 
aan dan de verkoop. Elke maand houden we ver-
volgens een plenaire werkbespreking over wat er 
speelt in de markt.’

Bijzondere service
Van den Berg investeert zelfs in golflessen voor het 
personeel, als daar animo voor is. Van der Helm: 
‘Het is handig als een monteur kan golfen, want 
als hij een greenkeeper adviseert, moet hij weten 
wat voor het spel en de golfers belangrijk is in de 
baan. Dan kan hij zich inleven. Ontwikkelingen 
aan machines komen ook vaak uit de koker van 
de technische medewerkers. Voorbeelden zijn het 
aanpassen van zaaimachines met een hydraulisch 
aangedreven as met omgekeerde stuurrichting, 
speciaal voor op taluds en mounts, snelverstelling 
op groomer-inrichtingen, een opklapbare borstel 
op een Toro-cirkelmaaier en een bladblazer voor 
op een werkvoertuig.’ 

Door technologische ontwikkelingen wordt de 
service steeds beter. ‘Wij hebben een uitgebreid 
machinepakket in ons aanbod; daar komt veel 
werk bij kijken. Maar de meeste van onze fabri-
kanten en importeurs doen tegenwoordig aan 

nachtdistributie. We kunnen ’s avonds online iets 
bestellen en ’s ochtends kunnen we het dan al op 
de machine monteren.’

De komende 25 jaar
Van der Helm hoopt dat de golfbranche de komen-
de 25 jaar meer echte innovatie zal laten zien. ‘Uit 
de tapijtindustrie is ooit de kooimaaier ontstaan. 
Vandaag de dag maaien we met gps, robot en 
op accu, maar in principe blijft het maaisysteem 
hetzelfde. Terwijl men in andere industrietakken 
al met lasertechnologie en brandstofcellen op 
waterstof werkt. Hopelijk liggen er grote stappen 
voorwaarts in het verschiet!’

Hans van der Helm
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Begin september vond de KLM Open weer plaats. Dit keer op een nieuwe locatie: Golfbaan The Dutch in Spijk. Op maandagochtend vond de traditionele 

kick-off plaats waarbij de kleding wordt overhandigd aan de aanwezige greenkeepers die het toernooi tot een succes moeten maken. Dit kick-off werd 

zoals gebruikelijk gesponsord door Jean Heybroek, de Nederlandse importeur van Toro golfbaanmachines. In totaal waren er dit jaar vijftig 

verschillende greenkeepers met dertien verschillende nationaliteiten aanwezig, die moesten zorgen dat de baan in topconditie bleef. 

Vijftig greenkeepers zorgen 
voor perfectie baan op 
KLM Open



131www.greenkeeper.nl

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6202



5 - 2016132

De zon reikt net boven de horizon en prikt scherpe energiebanen door het bladerendek van de bomen. De laaghangende nevel is nog te dik om wegge-

brand te worden door de koperen ploert. Het is rustiek op de golfbaan van De Goyer Golf & Country Club in Eemnes. Met uitzondering van het zachtjes 

sissen van de beregeningssproeiers en wat vroege vogels is het muisstil.

Water werkt
Lagere schimmeldruk met behandeld irrigatiewater

Maar dan, uit het niets, klinkt er in de verte een 
fors gebrul. Het zijn Peter Schalk en zijn team van 
groenspecialisten, die op het punt staan de greens 
te millimeteren, zodat de eerste golfers hun rondje 
kunnen spelen op een baan in topconditie. De 
grasmaaiers draaien sierlijk hun rondjes en als door 
ware barbiers wordt al het groen wat voor hun mes 
komt vakkundig gekortwiekt.

Door het lawaai van de maaimachines schieten een 
konijn en wat vogels als een speer weg. Maar zijn 
er ook gasten die zich niet zomaar van de green 
laten verjagen. Schimmels zijn de nachtmerrie van 
elke greenkeeper en laten zich door niets en nie-
mand verjagen, behalve als er een zekere ‘chemie’ 
optreedt. En dat is nu juist wat Peter en zijn man-
nen proberen te voorkomen. ‘Met de Green Deal 
in het vooruitzicht proberen we een aantal greens 
chemievrij te beheren, zodat we in 2020 kunnen 

voldoen aan alle wet- en regelgeving die ons staat 
te wachten’, zegt Peter Schalk met gefronste wenk-
brauwen.

Schimmels als dollarspot grijpen vaak snel om zich 
heen en hebben een verwoestende werking op het 
natuurlijk groene tapijt. Dollarspot gedijt het best 
bij vochtig en warm weer. Als er in de nachtelijke 
uren ook nog eens een flinke portie nevel wordt 
gevormd, is de schimmel volledig in zijn element. 
Maar bij De Goyer laten ze zich niet zomaar uit 
het – glooiende – veld slaan en overwegen ze alle 
mogelijke opties om de ongenode gasten de kop 
in te drukken. Een daarvan is irrigatiewaterbehan-
deling met behulp van magneetapparaten van 
Magnation.
Diezelfde ochtend zit Peter met Piet Regnerus in 
het clubhuis van De Goyer rond de tafel met een 
kop dampende koffie voor zich. Piet, Europees 

vertegenwoordiger van het uit de VS afkomstige 
Magnation Water Technologies, is er kort over: ‘Het 
is bijna ondoenlijk om een golfbaan chemievrij te 
beheren. Vooral bij vochtige omstandigheden en 
hoge temperaturen ontkom je er niet aan bij tijd 
en wijle een curatieve chemische actie in te zet-
ten om de grasmat op peil te houden. Maar dat 
betekent niet dat we niets kunnen doen om het 
chemiegebruik drastisch te verminderen.’ Peter 
knikt instemmend.

Bij De Goyer heeft dit jaar een proef gelopen om te 
achterhalen wat de behandeling van irrigatiewater 
kan bijdragen aan het zo veel mogelijk chemievrij 
beheren van golfbanen. ‘We hebben twee iden-
tieke greens genomen die we al een tijd volledig 
chemievrij beheren. Vooropgesteld dat de ziekte-
druk dit jaar hoog was, zien we duidelijke verschil-
len tussen de greens. Op de green die behandeld 
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irrigatiewater kreeg, hadden we duidelijk minder 
last van dollarspot en hij oogde het hele seizoen 
frisser en groener. Magnetische waterbehandeling 
voegt wel degelijk iets toe in ons streven naar een 
chemievrij beheerde golfbaan’, aldus een enthousi-
aste Peter Schalk.

Tweehonderd kilometer verderop, in Zeeuws-
Vlaanderen, kennen ze de ongenode gasten even-
eens. Op golfbaan De Woeste Kop, gelegen in een 
natuurgebied bij Axel, zwaait Arjen Westeneng de 
‘groene scepter’. Ook hij werkt met de Magnation-
technologie en is zeker te spreken over de resulta-
ten. Op een halve green werd de waterbehande-
ling toegepast. Op het behandelde deel werd 15 
tot 30 procent minder water gesproeid dan op het 
onbehandelde deel van de green. ‘Je ziet dat we 
door de behandeling een waterbesparing kun-
nen realiseren. Maar zeker ook belangrijk is dat de 
grasmat meer weerstand tegen schimmels blijkt te 
bieden. Op een gegeven moment sloop de schim-
mel anthracnose in de grasmat. Op het deel waar 

het irrigatiewater werd behandeld, hadden we dui-
delijk minder schimmeldruk dan op het onbehan-
delde gedeelte. De kwaliteit van water is duidelijk 
medebepalend voor de vitaliteit van de grasmat. 
Water werkt!’ zo redeneert een enthousiaste Arjen.

De Green Deal is een niet te negeren stok achter 
de deur, met als ultiem doel het realiseren van 
chemievrij beheer van golfbanen. De kop in het 
zand (of de hole) steken is geen optie. Buiten de 
gebaande paden treden en proactief handelen zijn 
noodzakelijk om de verplichtende en onverbidde-
lijke hand van de overheid buiten de green te hou-
den. Dat beseft ook Hans Kamphuis, directeur van 
Aquaco uit Elst. ‘Wij als Aquaco werken graag met 
de nieuwste innovaties zoals die van Magnation 
om de sportsector te faciliteren, met als doel een 
duurzaam, liefst chemievrij beheer van grasvelden. 
Als we als sector onze inzet bij het streven naar 
duurzaamheid aan de overheid laten zien, dan 
zal onuitvoerbare regelgeving vanuit Den Haag 
uitblijven.’

Na de zoveelste warme herfstdag zakt de zon 
vroeg in de avond achter de horizon en bevochtigt 
de opkomende nevel het gras in een oogwenk. 
‘Koren op de molen voor schimmels’, verzucht 
Arjen.

Links met Magnation behandeld irrigatiewater, rechts onbehandeld.
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Duurzaam golfbaanbeleid is niets anders dan het 
bewerkstelligen van een optimale speelkwaliteit in 
goede harmonie met de natuurlijke omgeving, de 
economische gezondheid en de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van de golfbaan. Na het 
doorlopen van het programma Committed to Green 
van de NGF kan een golfbaan certificering door de 
Golf Environment Organization (GEO) aanvragen. 
Het Rijk van Nijmegen doorliep dit programma, dat 
voor deze golfbaan zowel een bewustwordings-
proces als een kwaliteitscontrole van het systeem 
was. 
‘Het hele traject heeft ons gestimuleerd om kritisch 
naar onze handelingen te kijken en te bepalen wat 

beter kan’, vertelt hoofd greenkeeping Gerhard 
Teunissen, sinds 2000 werkzaam bij Het Rijk van 
Nijmegen. ‘In ons geval heeft dit een gedegen 
werkplan opgeleverd, met heldere doelen die  
wij in de komende drie jaar willen realiseren.  
Het accent ligt hierbij op het versterken van de 
natuur binnen de speelbeleving en het uitdragen 
van de ecologische en historische waarden op en 
rond de golfbaan.’

Door het GEO-traject werd Teunissen zich veel 
meer bewust van zijn handelingen. ‘Voorheen 
waren we vooral bezig met het spel voor de  
gasten, om voor hen de baan zo goed mogelijk 

te presenteren. Duurzaamheid en wat er leeft en 
bloeit kwam veel minder ter sprake.’ 

Vogels als wintergast, zomergast en dwaalgast
Twee jaar geleden schreef Het Rijk van Nijmegen 
zich in als deelnemer aan het GEO-traject. Dit tra-
ject start met een inventarisatiefase, waarbij alle 
facetten van het bedrijf aan de orde komen: de 
golfbaan zelf, maar ook het waterverbruik,  
het clubgebouw, de afvalstoffen, het elektriciteits-
verbruik en de omgang met flora en fauna. 
Allereerst hadden de algemeen directeur van  
Het Rijk Golfbanen, Hans Blaauw, hoofdgreen-
keeper Teunissen en later zijn assistent Roel Smits 

Natuur, cultuur en duurzaam-
heid vormen hier nu drie  
handen op één buik
Na een jaar van actief inventariseren, evalueren en ontwikkelen ontving golfbaan Het Rijk van Nijmegen op 16 juni het felbegeerde GEO-certificaat. 

‘Voorheen was de golfbaan vooral bezig met de gasten, om voor hen de baan zo goed mogelijk te presenteren. Duurzaamheid kwam toen nog wat 

minder ter sprake’, zegt hoofd greenkeeping Gerhard Teunissen. ‘Nu willen we op dit vlak echter een voorbeeldfunctie vervullen.’

Auteur: Sylvia de Witt

De hei en het water zijn aangelegd 

om de speel- en natuurbeleving te 

verhogen, een van de doelstellingen 

van het GEO-beleid op de baan.
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een gesprek met Joris Slooten van de NGF, waarna 
werd besloten dat deze golfbaan zou deelnemen 
aan het GEO-traject. Het Rijk van Nijmegen had 
daarvoor namelijk al meegedaan aan Commited to 
Birds, waarmee de Vogelbescherming Nederland 
en de Nederlandse Golf Federatie het belang van 
vogels op golfbanen willen benadrukken en ook 
de gasten willen stimuleren om meer aandacht 
voor vogels te krijgen. Momenteel telt golfbaan 
Het Rijk van Nijmegen achtenveertig soorten 
broed- en standvogels en zestig soorten gast-
vogels als wintergast, zomergast of dwaalgast.  
Zo zijn er vogels als de witte kwikstaart, de boom-
klever, de buizerd en de bosuil. 

Teunissen: ‘Mijn collega Freek Snel wist wat er hier 
allemaal aan vogels aanwezig was. Deze vogels zijn 
in kaart gebracht en ze worden dan ook genoemd 
in het boek Rijk aan Vogels, de eerste Nederlandse 
vogelgids die de grote verscheidenheid aan vogels 
(meer dan 100 soorten) op en rond deze golf-
baan beschrijft. De auteur van dit boek is Herman 
Berteler, actief golfer op Het Rijk van Nijmegen en 
liefhebber van natuur en vogels. Vóór onze deel- 
name aan het GEO-traject hingen hier echter al 
allerlei nestkasten voor vogels. Meestal volgen 
golfbanen eerst het GEO-traject en pas daarna 
nemen ze deel aan Commited to Birds. Wij heb-
ben het dus andersom gedaan en daarbij Ronald 
Buiting Advies ingeschakeld als ondersteuner.’

Werkplannen met doelstellingen
Bij het onderdeel flora- en fauna-inventarisatie van 
het GEO-traject worden alle aanwezige bescherm-
de dier- en plantsoorten, zoals zandhagedis, das en 

goudveil, vastgelegd in een rapport. Aan de hand 
daarvan worden er werkprotocollen opgesteld die 
de greenkeepers dienen te volgen tijdens de werk-
zaamheden. ‘Maar ook dan is het onderhoud nog 
steeds gericht op het spel van de gasten. Je moet 
de juiste balans zien te vinden tussen de handha-
ving van de speelkwaliteit en duurzaam beheer.’

De inventarisatie nam het grootste deel van het 
traject in beslag, maar had als voordeel dat alles 
nu mooi in kaart is gebracht. Samen met assistent 
Roel Smits werkte Teunissen het traject uit, waarbij 
ook lijntjes werden uitgegooid naar de managers 
van de verschillende afdelingen met de vraag wat 
er allemaal nodig is. Al deze informatie werd ver-
volgens verwerkt met de hulp van een student van 
de Hogeschool Larenstein.

Na de inventarisatiefase van het GEO-traject komt 
de werkplanfase, waarin tien werkplannen met 
bepaalde doelstellingen worden uitgewerkt. Deze 
werkplannen worden samen met directeur Hans 
Blaauw en Ronald Buiting opgesteld; hierin staan 
de ambities van Het Rijk van Nijmegen voor de 
komende jaren. Na drie jaar krijgt deze golfbaan 
opnieuw een keuring van GEO en dienen de  
uitgesproken ambities te zijn verwezenlijkt. 
‘Een van deze ambities is de versterking van de 

natuur en de speelbeleving op de Nijmeegse baan. 
Deze ambitie is inmiddels al gerealiseerd, doordat 
we op twee holes heidevakken hebben aange-
plant. Ook is er een vijver aangelegd; deze kan zich 
dan weer ontwikkelen tot een mooie biotoop.’ 

Bronbos en een dassenburcht
Een andere ambitie is het uitdragen van de ecolo-
gische en cultuurhistorische waarden op de golf-
baan. Hiervoor is op lus Zuid een bord geplaatst 
met onder meer informatie over het ontstaan van 
het zacht glooiende karakteristieke landschap van 
golfbaan Het Rijk van Nijmegen, dat deel uitmaakt 
van het gevarieerde stuwwallenlandschap rond 
Groesbeek. De hoogteverschillen tussen het hoog-
ste en laagste deel bedragen zo'n veertig meter en 
dat is voor het overwegend platte Nederland toch 
wel uniek. Vanaf het hoogste punt hebben de  
spelers dan ook een prachtig uitzicht op Duitsland.
Daarnaast staat er op het bord info over het bron-
bos dat zich ook daar bevindt. Uit het bronbos 
vloeit water naar een vijver, waarop het zeldzame 
paarbladig goudveil groeit. Ook zijn er habitats van 
het ruigklokje, de boerenzwaluw, de groene specht 
en de das, die een voorkeur heeft voor kleinschalig 
akker- en weidelandschap met verspreide bosjes, 
heggen en houtwallen. Op Het Rijk van Nijmegen 
voelt hij zich dan ook prima thuis in de dassen-
burcht op de helling van het bronbos. 
Van gasten van Het Rijk van Nijmegen krijgt 
Teunissen vaak positieve reacties op de borden.  
‘Er komen ook veel vragen als ik bezig ben met het 
onderhoud op de baan: “Waarom doe je het zo?”  
Je merkt dat de meeste gasten het duurzame 
aspect belangrijk vinden. Op 15 september is al 
een tweede bord geplaatst op lus Oost, in samen-
werking met het Bevrijdingsmuseum, met infor-
matie over de Tweede Wereldoorlog en Market 
Garden, de grootschalige luchtlanding door de 
geallieerden die 72 jaar geleden in dit gebied 
plaatsvond.
Voor de spelers is het altijd leuk om iets meer  
te weten te komen over de omgeving waar ze 
golfen. Ook komen er een informatiebord over 
onze vogels en een bord om de gasten te informe-
ren over het onderhoud door de greenkeepers.’ 
Er zullen in totaal zes informatieborden worden 
geplaatst, die allemaal een ander onderwerp 
belichten. 

Minderen gebruik pesticiden 
Een andere doelstelling is het minderen van het 
pesticidengebruik. Het afgelopen jaar was er een 
duidelijke daling in het gebruik van chemische 
middelen. Een van de aandachtspunten op de 

‘We willen echt een voor-

beeldfunctie vervullen in  

de Green Deal’
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greens zijn de schimmels; dan kom je volgens 
Teunissen bij het punt dat het spel daaronder lijdt. 
‘Voorheen werden bij het ontdekken van een 
schimmelplekje gelijk alle 45 greens gespoten;  
nu wordt hier veel langer mee gewacht en  
behandelen we alleen die greens waar zich  
schimmel voordoet. Of we proberen de schimmel-
vorming af te remmen met ijzersulfaat. Preventief 
wordt er dus niet gespoten; er moet eerst een 
zichtbare aantasting zijn. We spuiten dus minder 
middel en ook minder vaak. Des te belangrijker is 
het daarom te zorgen voor optimale groeiomstan-
digheden voor het gras. En we moeten onze 
 gasten laten weten dat er mogelijk een paar  
plekjes op de green zitten, maar dat wij ermee 

bezig zijn. Dat is de balans die je zoekt.’ 
De Brabant-mixture wordt al heel lang niet meer 
ingezet; dat mag ook niet meer. De rest van de 
toegestane middelen wordt nog wel gebruikt. 
De meeste worden ingezet tegen schimmels, 
maar Teunissen vindt vooral het onkruid moeilijk 
te bestrijden. ‘Dan kom je op het punt: heeft dit 
invloed op het spel? Als er te veel klaver in de  
baan staat en de gasten vinden het balletje niet 
meer terug, heb je een probleem. Er worden  
aaltjes ingezet tegen engerlingen en emelten -  
dat is het nadeel van de das: die gaat daarnaar op 
zoek. Maar daarnaast wordt ook pleksgewijs Merit 
Turf gebruikt. Verder is er op Het Rijk van Nijmegen 
weleens wilde peen ingezaaid, waar de sluipwesp 
op afkomt, de natuurlijke vijand van engerlingen. 
Spreeuwen eten ook engerlingen en emelten, 
maar veroorzaken in tegenstelling tot kraaien  
geen schade aan het gras. 
We hebben nu ook twintig spreeuwenbroed-
kasten op de baan aangebracht, zodat er hier meer 
spreeuwen komen. In het voorjaar kwamen de 
larven uit de eitjes op de fairways en zag je hele 
groepen spreeuwen erop afkomen. Dat was mooi 
om te zien.’

GIS-kaarten
De vijver doet dienst als waterbuffer en voor het 
beregenen van de baan zijn er twee bronpompen 
die deze vijver vullen. Hiervandaan gaat een  
beregeningssysteem – dat er al vanaf 2007 is –  
de baan in, waardoor het waterverbruik voor de 
baan duidelijk vermindert. 
Teunissen: ‘We hebben zo’n 2000 sproeiers in de 
baan, die kunnen worden ingesteld op de hoeveel-
heid water. In de zomermaanden hoefden we bijna 
niet te beregenen, maar in september werd het 
weer heel warm. Juist dan kan het snel gaan met 
het uitdrogen. Je hoort ook te zorgen voor een 
goede beworteling van de graszoden. Hoe dieper 
de wortels, des te langer je kunt wachten met de 
beregening. Voorheen werden de machines altijd 
schoongemaakt met leidingwater; nu wordt hier-
voor regenwater gebruikt.’
Het Rijk van Nijmegen is sinds het GEO-traject ook 
begonnen met het gebruik van GIS-kaarten,  
digitale kaarten met een geografisch informatie-
systeem, die inzicht verlenen in de locatie, opper-
vlakte en beheermaatregelen van de diverse 
onderwerpen. Ontzettend handig, vindt Teunissen. 
‘Bij de beregening zie je waar leidingen en sproei-
ers zich in de baan bevinden. Bij het flora- en  
faunabeheer kun je bijvoorbeeld de buizerd aan-
klikken; dan zie je in één oogopslag waar zich een 
nest van een buizerd bevindt. Er staan maatregelen 
bij waaraan je je moet houden en collega’s weten 

ook gelijk wat er moet gebeuren.’
In het clubhuis zelf wordt op den duur alle  
verlichting omgezet naar led. Er zijn inmiddels 
twee zalen met ledverlichting en dat is duidelijk 
merkbaar aan het stroomverbruik. Ook zijn het 
afgelopen jaar een cv-ketel en twee boilers  
vervangen door doorstroomapparaten en wordt 
het gebruik van zonnepanelen overwogen.  
Op dit moment is er ook een hybride-fairway- 
maaier besteld en zijn er nieuwe energiezuinige 
ovens voor de keuken geïnstalleerd.
Het Rijk van Nijmegen wil echt een voorbeeld-
functie vervullen in de Green Deal. 
Teunissen: ‘Veel golfbanen zijn er nog helemaal 
niet mee bezig. Alle golfbanen hebben ooit een 
enquêteformulier moeten invullen over het  
pesticidegebruik. De response was slechts  
20 procent. Dat vind ik een slechte zaak. Voordat  
je het weet, is het 2020 en dan is het afgelopen.’

MICHEL WIMMERS VAN BAyER 
CROP SCIENCE:
‘Niet alle chemische middelen worden aan de 
kant gezet, maar er wordt nu veel bewuster 
omgegaan met de toepassing van deze mid-
delen. Van de traditionele aanpak, alles behan-
delen, schakelt men nu over op pleksgewijze 
toepassing, dus de ene green wel behandelen 
en de andere niet. Een punt van aandacht 
kan zijn – dit speelt ook in de landbouw – de 
puntvervuiling. Of je nu één hectare spuit, tien 
hectare of tien vierkante meter, de handelingen 
blijven hetzelfde en er kan altijd iets misgaan bij 
het vullen en schoonmaken van de apparatuur. 
Dan maakt het dus niet uit hoeveel je gebruikt, 
maar is het puur de handeling zelf die impact 
heeft op het milieu. Vaak worden de apparaten 
schoongemaakt bij de greenkeepersloods en 
is daar een afvoer bij. Maar waar is die afvoer 
op aangesloten? Los van wat de chemische 
producten doen, is het dus belangrijk hoe je 
ermee omgaat vanaf het moment dat het in de 
kast staat totdat de lege verpakking verwijderd 
is. Hoe ga je om met het product, hoe kun je 
daarbij risico’s verminderen? Vaak wordt er bij 
de Green Deal vooral gezinspeeld op de vraag 
hoe je kunt minderen. Dat is op zich een nobel 
streven, maar een ziekte overkomt je en je kunt 
daarmee echt pech hebben. Dan moet je toch 
blij zijn als je altijd iets achter de hand hebt.

De hei komt van nature terug.

Hier worden ook schapen ingezet om de rough kort te houden.

Gerhard Teunissen bij een informatiebord.
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Aan de plaatsing van de Phytobac in april van 
dit jaar ging volgens hoofdgreenkeeper Chistian 
Nueboer van Golfclub Zeewolde wel wat vooraf. 
Er is namelijk al geruime tijd veel aandacht voor 
duurzaam grasonderhoud en in het kader van de 
Green Deal met de Rijksoverheid zoekt de sport- 
en golfsector nu naar een invulling van duurzaam 
grasbeheer. Minder middelengebruik met behoud 
van kwaliteit van de grasmat en een optimaal 
financieel rendement vormen de kern van deze 
zoektocht. 

Met het oog op de Green Deal in 2020 startte 
Golfclub Zeewolde begin dit jaar met een pilot met 
de welklinkende naam ‘Statera’. 
‘Hiermee willen wij nu al bereiken dat de onkruid- 
en schimmeldruk zo laag mogelijk blijft. Deze 
slimme methode, ontwikkeld door Dutch Outdoor 

Met de Green Deal in het vizier 
is er nu al wat moois gaande op 
Golfclub Zeewolde
In april is een Phytobac geplaatst op Golfclub Zeewolde en hiermee is deze golfbaan de eerste in Nederland. Christian Nueboer, met zijn 24 jaar de 

jongste hoofdgreenkeeper van ons land, vindt het een stap in de goede richting van de Green Deal. ‘We lopen in Europa nu eenmaal voorop als het gaat 

om het reduceren van emissies. En waarom zouden wij als sector niet kunnen aantonen dat ook wij ons hier heel goed bewust van zijn?’

Auteur: Sylvia de Witt
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Concepts, Solanum en NLadviseurs, voorspelt 
welke maatregelen nodig zijn om de kwaliteit 
van het gras te optimaliseren. Dit is mogelijk door 
het meten van de invloed van diverse factoren 
op de graskwaliteit, zoals neerslag en tempera-
tuur. Doordat de maatregelen heel precies zijn 
afgestemd op de behoeften van het gras, kan de 
inzet van pesticiden, maar ook die van meststoffen, 
worden verminderd, zonder dat de graskwaliteit 
eronder lijdt.’

Test op twee vergelijkbare holes
Deze methode wordt nu getest op twee vergelijk-
bare holes, Botter 6 en Pluut 6, waarbij de laatste 
als referentiehole dient. Gedurende twee jaar wor-
den meetgegevens verzameld van de weersom-
standigheden, bodemgesteldheid, graskwaliteit, 
bodemvruchtbaarheid, speelkwaliteit en grasont-
wikkeling in het testgebied. 

‘Op grond hiervan bepalen we de beheermaatre-
gelen’, zegt Nueboer. ‘De andere, soortgelijke hole 
op de baan dient hierbij als referentie. Daar blijft 
het beheer hetzelfde als voorheen. En na de test-
fase van twee jaar maken we de balans op. Door 
frequent te meten en op grond daarvan tijdig bij 
te sturen in het beheer, verwachten we meer grip 
te krijgen op het behoud van de graskwaliteit, met 
minimale inzet van pesticiden.’

Er wordt een goed beeld verkregen van de irriga-
tiebehoefte met de door het weerstation verza-
melde gegevens, bijvoorbeeld over het actuele 
vochtgehalte in de wortelzone, de verwachte neer-
slag, de verdamping van vocht en de gewasgroei. 
Hiermee kan het watergebruik worden terugge-
drongen en wordt alleen water toegediend op het 
juiste moment. 

Bemestingsinput beperken
Op basis van de weersgegevens wordt ook de ziek-
tedruk bepaald en kan worden voorkomen dat er 
te veel wordt ingegrepen, of op het juiste moment 
worden opgetreden. 
‘Als de ziektedruk te hoog is, kun je als golfclub 
nog ingrijpen, zodat je die druk omlaag kunt bren-
gen. Dit kan bijvoorbeeld door de greens twee 
dagen niet te maaien, maar te rollen. Hierdoor kan 
de plant vitaal genoeg worden om de ziektedruk te 
weerstaan, zodat we niet naar een gewasbescher-
mingsmiddel hoeven te grijpen.’
Door onderzoeksgegevens van de bodemgesteld-
heid en het speeloppervlak te combineren met 
weersfactoren, kun je beluchtingsactiviteiten, 
bezanden, irrigatie en bemesting optimaliseren. Zo 
worden vocht- en temperatuurgegevens ingezet 

voor de voorspelling van N-mineralisatie in de 
grond. In combinatie met beluchting kan hiermee 
de bemestingsinput worden beperkt.
‘Met deze methode kijken we dus vooruit naar wat 
er naar verwachting straks gaat komen door de 
Green Deal’, vertelt Nueboer verder. ‘Door een slim-
me combinatie van verscheidene gegevens kan 
het beheer duurzaam worden geoptimaliseerd, 
zonder dat daar extra middelen voor nodig zijn.’

Proactief beheer
En met een goede afmeting van de input kan er 
zelfs bespaard worden. Verder kan men proactief 
beheren, door op grond van de meetgegevens 
maatregelen vast te leggen voor een periode van 
twee weken.
‘Als wij in 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen 
meer mogen gebruiken, dan zal de golfer bepaalde 
zaken moeten accepteren, bijvoorbeeld schimmels. 
Daardoor kunnen de speltechnische kwaliteiten 
van het veld op dat moment iets minder zijn.’
De pilot met Statera duurt twee jaar; na deze pilot 
hoopt Nueboer te kunnen aantonen dat ze alles 
geprobeerd hebben. ‘Honderd procent is misschien 

niet haalbaar, maar een reductie van het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen is wel waar-
schijnlijk.’

Volautomatisch systeem
Hiermee komen we op de Phytobac, die sinds 
april dit jaar op Golfclub Zeewolde staat. Met de 
bak, die is ontwikkeld door Bayer CropScience 
en Beutech Agro, kunnen reststromen gewasbe-
schermingsmiddelen op een verantwoorde manier 
worden verwerkt, zonder schade toe te brengen 
aan het oppervlaktewater of de bodem. Eenmaal 
geïnstalleerd, werkt het systeem volautomatisch. 
Het rest- en spoelwater van het in- en uitwendig 
(na)reinigen bevat restanten van gewasbescher-
mingsmiddelen; dit water mag niet geloosd 
worden op het oppervlaktewater of het riool. Ook 
een slib/olie/benzineafscheider kan restanten van 
gewasbeschermingsmiddelen niet uit het afvalwa-
ter halen. Daarbij is nareinigen op het perceel niet 
altijd handig of haalbaar. 

Afgeleid van het biobed
Het principe van de Phytobac is afgeleid van het 
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biobed. Het biobed is gebaseerd op de werking 
van actief bodemleven. De duurzame kunststof 
bak wordt gevuld met een mengsel van stro en 
aarde. 
Nueboer legt het principe graag uit. ‘In de 
Phytobac zit 70 procent aarde, afkomstig van onze 
baan, en 30 procent stro. De aarde is afkomstig 
van de toplaag van onze baan; deze toplaag bevat 
bodemleven dat al gewend is aan de gewasbe-
schermingsmiddelen die wij gebruiken. Door het 
mengsel van aarde en stro wordt de activiteit 
van het bodemleven in de Phytobac optimaal 
gestimuleerd. Op de bak ligt een raamwerk met 
nozzels, die kunnen druppelen. Daarbovenop zit 
een dak van golfplaten; dat is eigenlijk een soort 
broeikast. Er kan geen regenwater van bovenaf 
op vallen, maar de wind kan er wel onderdoor. Als 

de zon erop staat, stijgt de temperatuur in de bak. 
Maar voordat het residu in de Phytobac terecht 
kan komen, moet het eerst uit de veldspuit. Om 
dit te bewerkstelligen, is er een op maat gemaakte 
spuitgoot geplaatst met daarnaast een buffertank. 
Door middel van een dompelpomp wordt de buf-
fertank gevuld vanuit de goot. Door middel van 
een vochtsensor, geplaatst in de Phytobac, meet 
de buffertank vervolgens of deze alweer vloeistof 
kan opnemen. Als het vochtgehalte in de Phytobac 
onder de 30 procent komt, is dat een teken dat 
er weer residu kan worden toegevoegd, zodat 
het afbraakproces continu doorgaat. Het vocht 
verdampt weer; de werkzame stof blijft achter 
en wordt afgebroken door micro-organismen en 
bacteriën. Deze techniek is door Bayer uitgebreid 
getest en goedgekeurd. De werkzame stoffen in de 
grond zijn na twee jaar zover afgebroken, dat we 
ze eruit kunnen halen en kunnen verdelen over het 
golfterrein. De rough is daarvoor de makkelijkste 
plek. Zo gaan we op een milieuvriendelijke manier 
om met het residu; er is sprake van nul-emissie. 
Ook komt er geen extra emissie in de natuur, ter-
wijl vroeger het laatste restje met wat extra water 
wegspoten werd over speloppervlaktes die dat 
absoluut niet nodig hadden.’ 

Landbouwspuit versus veldspuit
Op Golfclub Zeewolde staat de Phytobac bij de 
ingang, voor bij het hek. Hij moet op een plek 
staan waar er veel wind doorheen kan, zodat de 
bak zo snel mogelijk droogt, en waar ook de zon 
zich vaak laat zien, want dat vocht moet verdam-
pen. 
Nueboer: ‘Hij is in allerlei formaten verkrijgbaar. 
Vooraf moesten wij een formulier invullen met vra-
gen als: hoeveel residuvloeistof hebben jullie per 
jaar, hoeveel procent van de dag is er wind en zon 
op de locatie? Aan de hand van onze antwoorden 
werd gekeken welk formaat bak er nodig was om 
de gewasbeschermingsmiddelen bij ons te kunnen 
afbreken. Onze grondbak is 2 bij 2,80 meter. Dat is 
relatief klein.’
Zeewolde is de eerste golfbaan in Nederland die 
zo’n Phytobac heeft staan. In het begin was het 
volgens de hoofdgreenkeeper wel even zoeken 
hoe ze hier het beste mee konden omgaan. 
‘Kijk, een landbouwspuit klapt zijn bomen uit en 
kan die in hoogte verstellen. Landbouwbedrijven 
hebben over het algemeen een megagroot erf, 
waar ze die kunnen plaatsen. Op een golfbaan 
is dat anders. De veldspuiten die wij gebruiken, 
hebben vaste bomen. Je kunt het uiteinde van de 
bomen wel inklappen naar boven of naar voren, 
maar je kunt niet de gehele boom in hoogte ver-
stellen.’ 

Nueboer verbaast zich erover dat veel golfbanen 
nog niet echt bezig zijn met de Green Deal. ‘Ik had 
het er laatst nog met collega’s over. Hij zit eraan te 
komen; 2020 is niet meer zo ver weg. Je kunt maar 
beter van tevoren hebben uitgevonden hoe je het 
allemaal wilt doen, zodat je straks niet met de rug 
tegen de muur staat: help, wat nu? Wat dat betreft 
zijn wij blij met de Phytobac; niet alleen vanwege 
de druk van de overheid, maar ook als goed initia-
tief om verantwoord met het milieu om te gaan!’

Phytobac op maat te maken
De Phytobac is op Zeewolde gekomen in samen-
werking met NLadviseurs. ‘In hun ogen is de 
ideale golfbaan een baan waar je zo min mogelijk 
gewasbeschermingsmiddelen gebruikt’, vertelt 
Michel Wimmers van Bayer CropScience. ‘In tegen-
stelling tot wat men in het algemeen denkt, kan 
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
duurzaam zijn. Door het precies en netjes inzetten 
van gewasbeschermingsmiddelen kan worden 
bespaard op de kosten van onderhoud en de inzet 
van machines en kan onnodige CO2-uitstoot wor-
den voorkomen. Voor ons past de Phytobac perfect 
in het plaatje van duurzaamheid.’
De Phytobac sluit uitstekend aan bij de Green Deal, 
want het uiteindelijke doel is het milieu minder te 
belasten. Hij is op maat te maken. Daartoe moet 
eerst het gebruik worden geïnventariseerd, en op 
basis daarvan kan een Phytobac worden gemaakt 
voor het bedrijf in kwestie. Het is maatwerk. ’Wij 
leggen als Bayer de nadruk op het veilig omgaan 
met gewasbeschermingsmiddelen. Ook al doet 
een greenkeeper uitstekend zijn werk op de golf-
baan, vaak gaan er juist dingen mis in het voor- en 
natraject. Vooral rondom de vul- en spoelplaats 
van de spuitapparatuur kan chemisch verontrei-
nigd water tot puntbelasting leiden. Met de juiste 
inrichting van de vul- en spoelplaats kunnen deze 
afvalstromen worden opgevangen en met behulp 
van de Phytobac worden verwerkt en afgebroken. 
Op die manier ben je heel goed en duurzaam 
bezig.’

‘Met deze methode kijken 

we vooruit naar wat er 

straks gaat komen door de 

Green Deal’

Christian Nueboer

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6205
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Ons familiebedrijf Smits BV bestaat 50 jaar! Tijd voor een feestje dus, waarbij we u als klant graag willen verwelkomen in ons pand in Veldhoven. Zonder 

u hadden we het immers nooit zover gebracht.

Smits bestaat 50 jaar en dat 
vieren wij!
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Alle klanten van de afgelopen jaren: brand-
weer en utiliteitsdiensten, land- en tuin-
bouw, de golfsector en sport & landscape, 
zijn dan ook van harte uitgenodigd voor een 
gezellige dag, waarbij het nuttige met het 
aangename wordt verenigd. Conventionele 
recepties zijn er namelijk al genoeg. Daarom 
hebben wij in november een aantal verras-
sende themamiddagen georganiseerd, waar 
u ook nog iets van opsteekt.

Op deze dagen zullen verschillende deskun-
digen de nieuwste watergerelateerde ont-
wikkelingen op uw vakgebied met u delen. 
En u hoeft zeker niet alleen passief naar 
powerpointpresentaties te kijken. De pro-
ducten waarover het gaat zijn er namelijk 
ook, zodat u ze zelf kunt bekijken en waar 
mogelijk uitproberen. 
Omdat we in vier branches opereren, trek-
ken we voor elk vakgebied een aparte dag 
uit. 

DONDERDAG 3 NOVEMBER: BRANDWEER & UTILITEIT
• Vernieuwende mobiele bluswateroplossing
• Deskundigen vertellen over de laatste ontwikkelingen
• Integratie van stofberegening en bluswater in de industrie

VRIJDAG 4 NOVEMBER: LAND- EN TUINBOUW
• Praktijkvoorbeeld van betere oogst door waterbehandeling
• De mogelijkheden en voordelen van waterrecycling
• Kosten besparen met de juiste pomp
• Meten makkelijk gemaakt 

MAANDAG 7 NOVEMBER: GOLf 
• Internationale sprekers uit de golfsector 
• Optimaal beregenen = kosten besparen

DINSDAG 8 NOVEMBER: SPORT & LANDSCAPE
• Betaalbare intelligente beregening
• Kosten besparen door beheer op afstand
• Perrot VP4? 
• Waterbehandeling en -recycling

DAGINDELING
14.30 uur:  Ontvangst met koffie
15.00 uur:  Opening door dagvoorzitter en algemeen directeur J.P. 
 Smits op podium in de showroom en branchespecifiek voertuig/machine
15.15 uur:   Presentatie noviteit (indien mogelijk interactief ) door een 
  specialist uit de branche
15.45 uur:  Introductie workshops 
16.00 uur:  6 x 15 minuten met 4 x workshop, verspreid over showroom, vide en vergaderzaal,  
 en rondleiding door het pand
17.30 uur:  Dankwoord aan partners, klanten en branchespecifieke monteurs
18.00 uur:  Eenvoudige maaltijd
19.30 uur:  Afsluitende borrel
22.00 uur:  Einde

Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk 20 oktober via het online formulier op: 
www.smitsveldhoven.nl/Jubileum. U kunt zich ook telefonisch aanmelden: 040-2532539.

Graag tot dan!

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6206
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Goyer Golf & Country Club schakelt NLadviseurs in voor inventarisatie 
bomenbestand

NLadviseurs laat zien dat het op een eenvoudige 
manier mogelijk is. Het bedrijf geeft advies, levert 
de middelen om dit advies concreet te implemen-
teren en monitort de effecten. Zo ging het ook aan 
de slag bij de Goyer Golf & Country Club, waar de 
concrete vraag lag hoe zij het bomenbestand op 
hun baan in topconditie kunnen brengen. Dankzij 
een goede analyse van de situatie, een concreet 
beheerplan en heldere doelstellingen werkt De 
Goyer nu aan een gezond bomenbestand waar-
van de beheerkosten zijn begroot, zodat het nog 
decennialang mee kan. Een verbetering voor het 
terrein en een geruststelling voor de beheerder. 
NLadviseurs kiest hiermee voor een structurele 

aanpak die is vastgelegd in afspraken en gefun-
deerd op kosten, tijd en inspanning. Zo is voor 
iedereen duidelijk wat de consequenties zijn van 
deze ingreep. Die krijgt een realiteitstoets. Maar 
hoe werkt dat nu in de praktijk?

Bomenbestand
In 2008 treft NLadviseurs op De Goyer een bomen-
bestand aan waarvan de vitaliteit zorgwekkend 
is. Dit is vooral te zien aan de status van de eiken, 
waarop massaal reactiehout is gevormd en veel 
dood hout voorkomt. Verder zijn er veel bomen 
met beschadigingen en dood hout, wat gevaar 
kan opleveren voor de golfer. Veel van de minder 

vitale bomen hebben last van (honing)zwam, 
wat wijst op verminderde vitaliteit als oorzaak of 
gevolg. In de jongere plantvakken zijn verwilderde 
groeivormen en dubbele toppen te zien als gevolg 
van achterstallig onderhoud. De aantallen van de 
zeer slechte bomen tot goede bomen en de vind-
plaats van deze bomen worden vastgelegd in het 
registratieprogramma GolfGIS. 40% van de bomen 
verkeert in een matige tot zeer slechte staat; 40% 
verkeert in een redelijke staat en slechts 20% van 
het bomenbestand verkeert in goede staat. De eer-
ste data zijn binnen. 

Beheer zal zich steeds meer 
moeten baseren op harde data

Als we naar de toekomst kijken, zien we dat er steeds meer onderbouwing zal moeten komen voor beheerkeuzes om aanspraak te kunnen maken op 

de budgetten. Harde feiten, data en cijfers worden de pijlers onder het dagelijks beheer. Maar hoe worden deze gegevens genereerd en hoe worden ze 

gebruikt als onderbouwing van het beheer? 

Auteur: Kelly Kuenen

Boomveiligheid speelt een belangrijke rol: veiligheid voor de leden van de golfclub staat voorop. Op de foto is Sander Kristalijn 

bezig met een boomveiligheidscontrole op basis van de VTA-systematiek.
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Streefbeeld
Als eerste wil de golfbaan werken aan het ver-
hogen van de vitaliteit van de bomen. Er moet 
immers geen situatie ontstaan waarin de baan 
alleen nog maar heel oude bomen heeft die 
op sterven na dood zijn. In het belang van een 
constant beeld adviseert NLadviseurs te zorgen 
voor leeftijdsspreiding in het bomenbestand. Een 
grote leeftijdsspreiding betekent dat er voldoende 
jonge bomen aanwezig zijn om de oudere bomen 
op den duur te vervangen, zodat het plantvak 
in stand blijft. Samen met de golfbaan stelt het 
bedrijf een streefbeeld vast waaraan de komende 
jaren gewerkt wordt, met als eerste doel: een vitaal 
bomenbestand. Daarna wordt gekeken hoe een 
meer divers bomenbestand verkregen kan worden. 

Benodigdheden
Hoe werk je toe naar een vitaal bomenbestand? 
Wat betreft het beheer vraagt dit een behoorlijke 
investering in tijd, middelen en mankracht. Om 
daarvan een goed overzicht te krijgen, is het nodig 
om van de verschillende beheermaatregelen de 
inzet uit te drukken in bruikbare cijfers. Zo zijn de 
verschillende maatregelen uitgewerkt en is er een 
werkbeschrijving gemaakt om ook de kwaliteit van 

de uitvoering bij te sturen. 
Nu er een concrete kostenraming is van de beheer-
maatregel, kan de directie een goede afweging 
maken van de periode waarin en de prioriteit 
waarmee de maatregel moet worden uitgevoerd. 
De Goyer kiest ervoor om de komende acht jaar 
aan deze doelstelling te werken. De kosten voor 
het beheer verdeelt de directie zo over een peri-
ode van acht jaar. Hierdoor houdt zij grip op de 
kosten en het budget, zonder dat er belangrijke 
beheertaken blijven liggen. NLadviseurs helpt bij 
het prioriteren van de beheermaatregelen, zodat er 
geen gevaarlijke situaties ontstaan. 

Opmaken van de balans
In 2016 wordt de balans opgemaakt. Hebben de 
inspanningen het gewenste resultaat opgeleverd? 
Dat kan alleen beoordeeld worden aan de hand 
van de cijfers die NLadviseurs heeft. Het doel 
was om ervoor te zorgen dat het bomenbestand 
vitaler zou worden. Samen met de boomspecialist 
wordt door het bedrijf een ronde gemaakt over de 
golfbaan om de bomen opnieuw te beoordelen 
op kwaliteit. De resultaten worden ingevoerd in 
GolfGIS en vergeleken met de resultaten van acht 
jaar geleden. De harde data vertellen dat de maat-
regelen en inspanningen in tijd, geld en mankracht 
duidelijk resultaat hebben geboekt. Zo is het per-
centage bomen met een goede vitaliteit gestegen 
naar ongeveer 45%. Het percentage slechte tot 
zeer slechte bomen is gereduceerd tot minder dan 
5%. Met behulp van relatief weinig inspanningen is 
er een optimaal resultaat behaald.

AANTAL BEHEERDOELSTELLINGEN 
GOyER GOLf EN COUNTRy CLUB:
• Vitaal bomenbestand
• Gemengd loof- en naaldhout met 
  overwegend inlandse soorten
• Behouden van de door de architect 
  bedoelde zichtlijnen
• Veilige situatie
• Bestrijding van ongewenste soorten

KORTE TOELICHTING OP EEN AANTAL 
VAN DE UITGEVOERDE MAATREGELEN

Renoveren van oudere “monumentale” bomen 
met esthetische waarde door een boomver-
zorger
Onderhoud plegen aan oudere beeldbepa-
lende bomen; hierbij gaat het vaak om het 
corrigeren/ uitlichten van een kroon ten 
behoeve van de vorm. Ook het verwijderen 
van dode takken ten behoeve van de zorg-
plicht.

Begeleidingssnoei van jonge aanplant
Begeleidingssnoei houdt in het corrigeren 
van de kroon om het gewenste resultaat te 
krijgen. Dit kan zijn het verwijderen van dub-
bele toppen, zuigers en plakoksels.

Stimuleren van struiklaag
Door middel van een gerichte dunning 
ontstaat ruimte en licht en kan zich een 
struiklaag ontwikkelen. Dit hoeft niet, zoals 
bij verjonging, een kale vlakte te zijn. Ook 
nieuwe aanplant kan een optie zijn wanneer 
de ontwikkeling achterblijft.

Intensief onderhoud aan bomen met 
potentie
Dit doet men door bomen met een goede 
vitaliteit, standplaats en potentie aan te 
wijzen als toekomstboom. In de toekomst 
heeft deze boom dan een hogere prioriteit 
dan de omstaande bomen en wordt er extra 
aandacht aan gegeven door middel van ver-
zorging en begeleiding.

Dunningen zijn belangrijk om bomen de ruimte te geven en uit te laten groeien tot vitale bomen met een mooie groeivorm.

Het beheer wordt digitaal vastgelegd, niet alleen de plan-

nen maar ook de realisatie worden met behulp van GolfGIS 

geregistreerd.

ACHTERGROND

Be social 
Scan of ga naar:  
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Haifa en Vos Capelle feliciteren 
The Dutch met een geslaagd KLM Open!
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Sinds de aanleg van golfbaan The Dutch in het 

Gelderse Spijk -in 2010- door AHA De Man is 

Vos Capelle hier al leverancier van onder andere 

meststoffen, bodemverbeteraars, plantverster-

kers en gereedschappen. In de afgelopen 6 jaar 

is door Niall Richardson en zijn greenkeeping-

staf toegewerkt naar het grootste toernooi van 

Nederland: de KLM Open. Vos Capelle is enorm 

trots dat zij sinds de aanleg de huisleverancier 

van The Dutch zijn. Een topbaan moet je onder-

houden met topmensen en de beste producten.

KLM Open: Topgolf op The Dutch 
met producten van Vos Capelle
Niall Richardson is een bevlogen superintendent 
met een enorme bak aan kennis en ervaring. Hij 
heeft een duidelijke visie over hoe golfbaan The 
Dutch naar het hoogste niveau te brengen en te 
houden. 

Om de grasplanten optimaal te laten presteren 
moet je altijd terug naar de bodem en plant zelf, is 
zijn visie. In Nederland valt jaarlijks gemiddeld zo’n 
800 mm water en de laatste jaren in steeds grotere 
buien. Je zult dus de voeding moeten managen 
en ervoor zorgen dat de stikstof en kali niet uit-
spoelen. Niall kiest daarom al jaren voor meststof-
fen met een ‘temperature controlled coating’: 
Haifa Multigreen. Deze coating lost niet op onder 
invloed van vocht zoals een zwavelcoating, maar 
geeft alleen voeding af bij voldoende temperatuur, 
dus als de plant het nodig heeft. Voor de fairways 
heeft Vos Capelle samen met Haifa en Niall een 
fairwaymeststof op maat gemaakt. Deze meststof 
voldoet al diverse jaren volledig aan zijn verwach-
ting: “Op de fairways van The Dutch pas ik een 
Multigreen toe met gecoate stikstof en kali welke 
gedurende 4-5 maanden vrijkomt. Omdat de coa-

ting ‘temperature controlled’ is, heb ik een goede 
garantie van de werkingsduur, ook bij hevige 
regenval. Uitspoeling is bij deze meststof minimaal. 
De mooie uniforme korrel is prima strooibaar wat 
een mooie verdeling geeft. Ook op de tees gebruik 
ik een Multigreen Mini, een gecoate kalinitraat met 
een werkingsduur van 4-5 maanden. Jaarrond rus-
tige groei, hard gras en een prima herstel.”

De greens worden voornamelijk vloeibaar bemest, 
met af en toe een bemestingsgift met een fijne 
granulaire (organische) meststof. Om de planten 
gezond te houden spelen de producten van 
Headland Amenity een grote rol in het voedings-
programma. “Grasplanten welke onder zware 
omstandigheden moeten presteren, kunnen dat 
alleen als ze gezond zijn. Bodemgezondheid en 
plantversterking zijn erg belangrijk. Ik ben van-
uit het verleden bekend met de producten van 
Headland en pas deze naar volle tevredenheid ook 
op The Dutch toe.”, aldus Niall.

Sinds 2015 gebruikt Niall ook de nieuwste technie-
ken op wetting agent en surfactant gebied. Niall: 

“Bart van Kollenburg gaf in 2015 samen met Sam 
Green (AQUA-AID USA) een presentatie hier, ik was 
hiervan onder de indruk. De producten van AQUA-
AID werken op een unieke manier: de 3D mole-
cuulstructuur vergroot het actief oppervlak in de 
bodem, de OARS technologie lost waterafstotende 
coatings op de zandkorrels op en de mogelijkheid 
om een wetting agent (vocht vasthouden) en een 
waterpenetrant te kunnen mengen maakt mij 
flexibel. 

Niall Richardson kijkt terug op een prachtig toer-
nooi! Hard werken met een greenkeeping staf van 
50 mannen en vrouwen met 13 nationaliteiten. 
Hoe mooi kan een toernooi als de KLM Open dan 
nog eindigen? Voor de eerste keer op The Dutch en 
dan gewoon door Nederlander Joost Luiten, een 
member van deze prachtige high end golfbaan. 

ADVERTORIAL

Foto: Niall Richardson
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Beste Aard, Ad, Ad, Alain, Alan, Alberto, Alberto, Alex, André, André, André, 
Andries, Anne, Anneke Anne-kaat, Anton, Anton, Antoon, Arie, Arijan, Arjan, 
Arjen, Arno, Arno, Arnoud, Arnout, Arthur, Arwin, Barry, Bart, Bas, Bas, Ben, 
Bertus, Bob, Bram, Bruno, Carl, Casper, Cees, Cees, Chris, Christophe, Co, Coen, 
Coen, Cor, Corné, Cornelis, Daan, Daan, Daniel, Daniëlla,  Danny, Dave, David, 
Debbie, Dennis, Dick, Dirk, Don, Don, Don, Doutse, Eddie, Engel, Eric, Erik, Erik-
Jan, Erwin, Esther, Eugieune, Femke, Ferdi. Flip, Folkert, Frank, Frans, Francis, 
Frans, Fred, Frederic, Frederiq, Freek, Frenk, Frieda, Frits, Geert, Geerten, Ger, 
Gerard, Gerben, Gerhard, Gerrit, Gerry, Gert, Gert, Gert-Jan,Gijs, Gijs, Goos, 
Gosewin, Guido, Guus, Guy, Han, Hans, Harco, Harmannus, Harrie, Harry, Hein, 

Henrie, Hendri, Hendrik, Henk, Henry, Herman, Hidde-Jan, Huibert-llse, Iris, 
Irma,  Jan, Huub, Ian, Jaap, Jack, Jamie, Jan-Jaap , Jan, Jannes, Jannes, ,Jan-
Willem, Jay, Jean-Marc, Jeremy, Jeroen, Jesse, Jochem, Joghem, Johan, John, 
Johan, Johny, Jolanda, Joop, Jop, Joost, Joris, Jos, José, Jurgen, Jurriaan, Karel, 
Kees, Kelly, Kempense, Kevin, Klaas, Koen, Koert, Kris, Krist, Lambert, Lars, 
Leen, Lennard, Leo, Leon, Leonie, Lieke, Lindy, Linda, Lineke, Liene, Lobke, 
Lodewijk, Lotte, Louis, Louis, Luc, Lucas, Luis, Luuk, Maarten, Mascha, Marscha, 
Marjan, Maikel, Marion, Marieke, Maria, Mercedes, Manfred, Marc, Marcel, 

Marco, Marijn, Marjo, Marinus, Marie Cecile, Mark, Martijn, Martin, Mathijs, 
Maurice, Max, Melissa, Merel, Michel, Michiel, Michiel, Monique, Nathan, 
Nelleke, Nicolas, Nicolaas, Niek, Niels, Nino, Ode, Pascal, Patrick, Paul, Pedro, 
Peter, Philip, Philippe, Piet, Pieter, Ramon, Raymond, Raymon, Ralf, Reitse, 
Remi, Renate, Richard, Rien, Rik, Rick, Riza, Rob, Robbert, Robin, Rodney, Roel, 
Roelof, Ron, Ronald, Ronald, Ronnie, Ronny, Roy, Ruben, Rudolf, Rudie, Ruud, 
Sam, Sander, Sander, Sem, Siem, Silvain, Simon, Simon, Simone, Sjef, Stan, 
Stefan, Steven, Taco, Tessa, Teun, Theo, Theo, Thomas, Tomas, Thymo, Tido, Ties, 
Tigo, Tygo, Tim, Tom, Tonie, Tonny, Toon, Victor, Vincent, Ward, Werner, Wilfried, 
Will, Willem, Willem, Willemijn, Willie, Willy, Wim, Wouter allemaal hartstikke 
bedankt. Het waren vijf en twintig fantastische jaren.

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofredacteur

Beste Kris, Krist, Lambert, Lars, Leen, Lennard, 

Leo, Leon, Lieke, Lineke, Lobke, Lodewijk, 

Lotte bedankt voor een kwart eeuw samen 

werken aan greenkeeping

Bedankt Cees, Cees, Chris, 

Christophe voor de zilveren 

samenwerking 

Bedankt 
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