
Jaargang 28  5 - 2017

HET VAKBLAD VOOR GREENKEEPING

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

GreenkeeperGreenkeeper

Goed GenoeG voor het french open

Greenkeeper of the year

Is bij lange na niet genoeg voor de Ryder Cup

verrolbare kassen
Barenbrug voert 
droogteproeven uit

Wie wordt de 
opvolger van
Vincent de Vries?

greenkeeper
of the year

Th
www.gkbmachines.com

WWW.AGRI-MACHINES.NL

e worker is king



WAT Workman® GTX.

ER ECHT Vering geïnspireerd op de auto-industrie.

TOE DOET Heerlijk soepel rijden.

Wij vinden belangrijk wat u belangrijk vindt.

Workman® GTX werkvoertuigen. De Workman GTX kan bogen op een ongeziene combinatie 

van rijcomfort, functionaliteit en controle, en hij biedt zowel het vermogen als de veelzijdigheid 

die uw medewerkers nodig hebben om hun klussen efficiënt te klaren. Dat betekent dat ze niet 

zomaar werken, maar bovenal slim werken.

Laat van je horen

@ToroGolf
©2017 The Toro Company. Alle rechten voorbehouden.

MEER INFORMATIE OVER DE WORKMAN GTX OP TORO.COM

WorkmanGTX_wmm_ad_spread_intl_NL.indd   All Pages 3/21/17   9:39 AM

www.jeanheybroek.com



WAT Workman® GTX.

ER ECHT Vering geïnspireerd op de auto-industrie.

TOE DOET Heerlijk soepel rijden.

Wij vinden belangrijk wat u belangrijk vindt.

Workman® GTX werkvoertuigen. De Workman GTX kan bogen op een ongeziene combinatie 

van rijcomfort, functionaliteit en controle, en hij biedt zowel het vermogen als de veelzijdigheid 

die uw medewerkers nodig hebben om hun klussen efficiënt te klaren. Dat betekent dat ze niet 

zomaar werken, maar bovenal slim werken.

Laat van je horen

@ToroGolf
©2017 The Toro Company. Alle rechten voorbehouden.

MEER INFORMATIE OVER DE WORKMAN GTX OP TORO.COM

WorkmanGTX_wmm_ad_spread_intl_NL.indd   All Pages 3/21/17   9:39 AM

www.jeanheybroek.com



  Nieuwe 
producten met 

   geavanceerde 
      technologieën

 

   Grip op 
        overtollig water

Krijg grip op overtollig water met H2Pro 
FlowSmart, onze nieuwe waterinfiltrant 

H2Pro FlowSmart bestaat uit de nieuwe generatie oppervlakte-actieve stoffen

en is speciaal ontwikkeld om water effecitief uit de toplaag van het bodemprofiel

te draineren. FlowSmart is opgebouwd uit een super-penetrant en een speciaal   

geselecteerd molecuul dat zorgt voor een drainerende werking in de periode 

tussen de applicaties.

 

Voor meer informatie, video’s en klantervaringen bezoekt u h2pro.icl-sf.com/nl/ 

H2Pro_WettingAgents_Ad_FlowSmart_EV.indd   1 02-01-17   12:00



5www.greenkeeper.nl

18 Wie wordt de opvolger van 
Vincent de Vries?

GotY-genomineerde Patrick van den Beuken is een empirisch onderzoeker; hij 

onderzoekt in de praktijk wat wel of niet werkt voor zijn baan. Als hij een goede 

werkwijze vindt, gaat hij daar stevig voor staan. Ook heeft hij een duidelijke 

mening over greenkeeping in zijn algemeenheid: ‘We denken teveel zoals 

boeren in termen van spuiten en bemesten, maar we moeten juist ons boeren-

verstand meer gaan aanspreken: back to basics en luisteren naar de natuur!’
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Een aanwinst voor golfspel  
en natuur

Op uitnodiging van Prograss en Barenbrug 

Holland BV namen zo’n zestig 

belangstellenden in oktober een kijkje op 

The Links Valley in Ermelo. Velen waren 

oprecht verrast door de mooie aanblik en de 

positieve reacties waren dan ook niet van de 

lucht. De splinternieuwe 9-holes reversible 

golfbaan gaat naar verwachting in mei 2018 

open. 

Hoofdgreenkeeper strooit met 
complimenten en oogst een hoop 
goodwill

Wie wordt de opvolger van Greenkeeper of the Year 

Vincent de Vries? Genomineerde Arjen Westeneng 

van golfbaan De Woeste Kop op Zeeuws-Vlaanderen 

is vereerd dat hij mee mag doen in de strijd, maar 

wil ook zijn team voordragen: ‘Ik ben slechts 

onderdeel van een dreamteam!’    

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

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

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

Operationeelmanager: Peter Jansen (peter@nwst.nl)

Redacteurs:    Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

     Guus van Rijswijck (guus@nwst.nl)

     Nino Stuivenberg 

Vormgeving:     Marie Cecile Oosterhout   

     en Tessa Benders (StudioBont)

Advertenties:    Alberto Palsgraaf

     (alberto@nwst.nl)

     Rik Groenewegen 

     (rik@nwst.nl)

Sales support:    Lieke van der Weijde

     (lieke@nwst.nl)

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

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

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

Met de aankomende Green Deal Sportvelden 2020 

kunnen golfbanen er haast niet meer omheen: golf-

baanonderhoud dient duurzaam en ‘groen’ plaats te 

vinden. Oftewel: binnen een paar jaar zijn gewasbescher-

mingsmiddelen op de golfbaan verleden tijd. Als eerste 

golforganisatie in de wereld voert de Koninklijke Golf 

Federatie (NGF) samen met de Schotse Golf Environment 

Organization (GEO) een groenlabel in voor bedrijven die 

het onderhoud aan golfbanen aantoonbaar duurzaam 

uitvoeren. Dit Recognized Supplier Label legt tevens een 

verantwoordelijkheid bij de golfbaanaannemer.

William Boogaarts als kwartiermaker naar  
St. Andrews Links

Op het Nationaal Golf & Groen Symposium op 7 december zal naast de 

Greenkeeper of the Year ook voor de eerste keer de Toro Greenkeeper Student 

of the Year bekend worden gemaakt. De prijs voor de winnaar: een stage op 

St. Andrews Links. William Boogaarts reisde af naar Schotland om alvast een 

kijkje te nemen. Aan Greenkeeper vertelt hij over zijn ervaringen.
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golfbanen zonder stress.
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gezonde planten.
• Grotere overlevingskansen 
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Berkelmans eigenaar 
Golfbaan De Stok
In oktober meldden wij op de website dat 
Golfbaan De Stok door de rechter failliet was ver-
klaard. Amper een week later heeft de baan al een 
nieuwe eigenaar gevonden. Bekend werd dat de 
Vughtse ondernemer Toine Berkelmans officieel de 
nieuwe eigenaar van Golfbaan De Stok is gewor-
den. Berkelmans is geen vreemde in de golfwereld: 
in 2013 werd hij al de eigenaar van Golfcentrum 
Dongen. De overname is niet alleen goed nieuws 
voor de golfers en het personeel van Golfbaan 
De Stok; ook de leden van Golfcentrum Dongen 
profiteren. Alle leden van Golfcentrum Dongen 
mogen namelijk van maandag tot en met vrijdag 
gratis spelen op Golfbaan De Stok, zo laat de baan 
weten op Facebook. Leden kunnen op vertoon van 
een bag tag gratis negen of achttien holes spelen. 
Andersom geldt de regel ook: leden van De Stok 
kunnen gratis spelen in Dongen.

HGM aan de slag op 
Royal Limburg Golf
Onlangs zijn de medewerkers van Hollandsche 
Greenkeeping Maatschappij (HGM) gestart 
met een grondige renovatie op de Koninklijke 
Limburgse Golf in Houthalen-Helchteren. 
De werken worden door de club in eigen beheer 
uitgevoerd onder begeleiding van de Belgische 
golfbaanarchitect Bruno Steensels. Ze bestaan 
uit de realisatie van een volledig nieuwe green 
met omgeving op hole 7, aanpassingen aan 
greens en omgeving op de holes 13 en 18, de 
renovatie van alle 65 bunkers, uitbreiding van de 

connecting
green professionals

Graniet Import 
Benelux B.V.

Amerikahavenweg 2
1045 AC Amsterdam

The Netherlands
+31 (0)20 33 44 868

info@graniet-import.nl

AHA de Man
uw golfbaan op zijn best

Industrieweg 23 

4762 AE Zevenbergen

T: 0168-336 030

www.ahademan.com

Cannenburgerweg 65

1244 RH ’s Graveland

035 642 33 58

www.dbsmaaitechniek.nl

NIEUWS

Klaas van Ommen 
beregeningstechniek

Zuiderzeestraatweg 541
8091CP Wezep
06 - 20456702

www.klaasvanommen.com

Zonna B.V.
Markt 12, 9411 KP Beilen
T: 0593-582 444
E: info@zonna.nl
www.zonna.nl

LEADING WATER SOLUTIONS

www.smitsveldhoven.nl

Nieuwe eigenaar 
Queens Grass
Graszodenteler Queens Grass wordt met 
ingang van januari voortgezet door Steven 
Rienks, broer van huidige eigenaar Martijn 
Rienks. Dat maakte het bedrijf onlangs 
bekend in een persbericht. Na meer dan 
vijftien jaar werkzaam te zijn geweest in de 
graszodenteelt is Martijn Rienks toe aan een 
nieuwe uitdaging. Rienks zette het bedrijf 
van zijn vader voort. In die traditie zal zijn 
jongere broer met ingang van 1 januari 2018 
de aandelen in het familiebedrijf overnemen. 
In 2001 heeft Steven Rienks met zijn vader 
Freek in Rusland een succesvol graszodenbe-
drijf opgezet onder de naam Queens Grass 
International, waar zij zich met name heb-
ben toegelegd op de sportveldensector. Dit 
bedrijf, dat gevestigd is in Sint Petersburg, 
bouwt sportvelden en levert graszoden, 
onderhoudsmachines en onderhoudsconsul-
tancy aan de grote Russische voetbalclubs. 
Rienks is er trots op daarnaast ook het graszo-
denbedrijf in Drouwen te mogen voortzetten.
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heidezones, het aanpakken van de carryzones en 
de realisatie van een aantal extra championship 
tees. Als gevolg van deze werken volgen diverse 
aanpassingen aan de beregening. Royal Limburg 
Golf is opgericht in 1966 en omslaat een terrein 
van ongeveer 65 ha, deels gelegen in het natuur-
reservaat Tenhaagdoornheide, deels in de den-
nenbossen. De Britse golfarchitect Fred Hawtree 
werd gevraagd voor het ontwerp en in april 1968 
werden negen holes voor het eerst bespeeld. In 
1971 openden zeven bijkomende holes en twee 
jaar later was het 18 holes-parcours voltooid.
HGM vertelt: 'Royal Limburg Golf is een 6.178 
meter lange baan (par 72) met een klassieke moei-
lijkheidsgraad. Dankzij de zanderige bodem is het 
terrein praktisch het gehele jaar bespeelbaar. De 
paarsbloeiende heide vanaf half augustus is van 
een buitengewone schoonheid. De beloning daar-
voor volgde in 2011, toen KLGC opgenomen werd 
in de top 100 van beste golfbanen van Europa 
in het gerenommeerde magazine Golf World. 
Ondertussen klom KLGC in 2015 zelfs naar de 62e 
plaats in de top 100.'

Nieuwe golfbaan voor 
Rotterdam
Rotterdam wordt een 27 holesgolfbaan rijker. 
Eigenaar John Scholte is hiervoor een partner-
schap aangegaan met Hollandsche Greenkeeping 
Maatschappij, die deze nieuwe golfbaan zal vol-
tooien en onderhouden. In samenspraak is een 
aantal belangrijke keuzes gemaakt om voorbereid 
te zijn op de toekomst. Dit houdt onder meer in 
dat er een optimaal drainagesysteem wordt aan-

gelegd. Daarnaast wordt nu al rekening gehouden 
met de Green Deal; in de toekomst mogen er geen 
bestrijdingsmiddelen meer worden toegepast, 
wat vraagt om andere keuzes, onder andere wat 
betreft gras en zand. Golfpark Rotterdam wordt 
een uitdagende golfbaan, gelegen in een duinach-
tig landschap met fraaie wandelpaden en natuur-
schoon, en is geschikt voor zowel beginnende als 
gevorderde golfers. De driving range zal worden 
uitgerust met maar liefst 100 overdekte afslag-
plaatsen, zodat de liefhebber in alle weersomstan-
digheden een balletje kan slaan.

Fouten bij aanleg 
Golfbaan Emmeloord
Bij de aanleg van Golfbaan Emmeloord zijn in 
2008 cruciale fouten gemaakt. Die conclusie wordt 
getrokken in een onderzoek dat is uitgevoerd in 
opdracht van de gemeente Noordoostpolder.
De golfbaan in Emmeloord kampt al vanaf de 
opening met drainageproblemen. De laatste jaren 
zijn die alleen maar erger geworden. Daarom heeft 
de gemeente een onafhankelijk onderzoek laten 
uitvoeren naar de cultuurtechnische staat en de 
bespeelbaarheid van de fairways van de baan. In 
dat onderzoek, dat uitgevoerd werd door aanne-
mingsbedrijf Jos Scholman, werd geadviseerd om 
een toplaagverbetering door te voeren.
De kosten daarvan zijn ruim vier ton, terwijl daar 
ook nog jaarlijks groot onderhoud bovenop komt. 
Dat betekent dat er in totaal 580.000 euro beno-

www.olmix.com/plant-care

www.olmix.com/plant-care

De beste producten 
voor een toptoernooi

www.olmix.com/plant-care

Melspring
Preferred supplier 

Ryder Cup 2018
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digd is. Het college van B&W van de gemeente 
heeft inmiddels besloten om een budget van 
420.000 euro vrij te maken voor de renovatie. 
Dit voorstel wordt op 6 november besproken in 
de gemeenteraad. Mocht er ingestemd worden, 
dan zal de overige 160.000 euro door de golfclub 
betaald moeten worden.

Onderhoud 
Amsterdam Old 
Course door De Enk
De Enk Groen & Golf is per 1 januari 2018 ver-
antwoordelijk voor het onderhoud van de golf-
baan van Amsterdam Old Course. Amsterdam 
Old Course bestaat sinds 1935 en is daarmee de 
oudste baan van Amsterdam. Het is een van de 
acht banen in Nederland die ontworpen zijn door 
het beroemde architectenbureau Colt, Alison & 
Morisson. De afgelopen jaren onderging de baan 
een restauratie, die in de zomer van 2018 voltooid 
zal zijn. Alle natte veenholes zijn dan vervangen 
door droge, glooiende holes die zo'n anderhalve 
meter hoger liggen dan het oude maaiveld. De 
'ontvening' en de restauratie gebeuren in samen-
werking met GBN (Grondbank Nederland) en De 
Enk Groen & Golf. De baan is sinds september in 
het bezit van een GEO-certificaat. Ondanks de lig-
ging in stedelijk gebied staan er 240 plantensoor-
ten. Als onderdeel van de restauratie zijn onder 
begeleiding van landschapsarchitect André Bijkerk 
nieuwe natuurgebieden gecreëerd. Tussen 2012 
en 2017 zijn ruim 1.500 nieuwe bomen geplant en 
er volgen er meer. Verder heeft hard werk door de 
vele vrijwilligers van de golfclub geresulteerd in 
75 vogelkasten, vijf bijenvolken, drie vlinderakkers, 
een ijsvogelwand en de restauratie van het histori-
sche Zwarte Laantje met knotwilgen.

John Deere vernieuwt 
transporters
John Deere introduceert twee nieuwe transpor-
ters: het benzinemodel Gator XUV 835M en het 
dieselmodel Gator XUV 865M. Daarnaast heb-
ben HPX 815E, XUV 560E en XUV 590M Gators 
nieuwe modelnummers en verschillende updates 
gekregen. Een korte introductie: de nieuwe model-
len XUV 835M en XUV 865M hebben een kleine 
draaicirkel en een optimale gewichtsverdeling 
voor goede terreinprestaties. De Gators kunnen 
worden uitgerust met een breed scala van meer 
dan 90 aanbouwdelen, van een sneeuwschuif tot 
een lier. Ze beschikken daarnaast over een grotere 
brandstoftank (42 liter), zodat langer gewerkt kan 
worden zonder tussendoor te tanken. De nieuwste 
XUV-modellen beschikken over meer beenruimte 
en een kantelbaar stuur, voor het verminderen 
van de vermoeidheid van de bestuurder tijdens 
lange werkdagen. Ze hebben een laadcapaciteit 
van 454 kg en het trekvermogen is verhoogd naar 
907 kg. De overdrukcabine bevat geluidsisolatie 
en geluiddempende onderdelen, waardoor het de 
stilste cabine is in de Gator-serie. Het XUV-model 
beschikt tevens over bescherming tegen weers-
invloeden en heeft een efficiënt verwarmingssy-
steem, waaronder een ontdooiingsinrichting voor 
de voorruit.

NIEUWS

Eerste Topchanger 
in Noorwegen
Onlangs heeft VGR Groep een VGR Topchanger 
afgeleverd in Noorwegen. Nadat de machine 
eerder al in Zweden verkocht werd, is dit de 
eerste levering in Noorwegen. Marco van 
Bergeijk en Arwin Verschoor hebben na eer-
dere demonstraties de VGR Topchanger 1600 
overhandigd op Atlungstad Golfklubb. Deze 
golfbaan, een 18 holes-linkscourse, is gelegen 
in het Noorse Ottlestad. Stefan Sandegård, 
hoofdgreenkeeper bij Atlungstad Golf, is blij 
met de aanschaf van de nieuwe machine. 
'Met de VGR Topchanger kunnen we nu in één 
werkgang de green onder handen nemen; de 
machine belucht en bezandt. En als het nodig 
is, injecteert de machine meteen een wetting 
agent of bodemverbeterende producten.'



De Goyer Golf & Country Club
 zoekt ter versterking van  
het greenkeeper team:

Greenkeepers m/v

www.Goyer.nl

De Goyer is door haar natuurlijke ligging een bos- en park-
baan met mooie vijvers en zandverstuivingen. De struisgras-
greens zijn opgebouwd volgens USGA-specificaties.

Het greenkeeperteam is niet alleen verantwoordelijk voor 
het onderhoud van gras- en speloppervlakten, maar ook 
voor tuinen, plantsoenen, bospercelen (half-)verhardingen, 
opstallen, baanmeubilair etc. Kijk voor meer informatie op 
onze website: www.goyer.nl.

De fulltime greenkeepers die wij zoeken
• zijn in het bezit van diploma greenkeeper 
•  zijn bij voorkeur in het bezit van licenties  

bosmaaier, motorzaag en gewasbescherming
• hebben al enkele jaren ervaring
• zijn “teamplayers”, en weten van aanpakken
• kunnen zichzelf en collegae motiveren en stimuleren
•  bezit goede contactuele en communicatieve  

eigenschappen

Wij bieden
• goede salariëring afhankelijk van kennis en kunde
• secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAo golf
• enthousiast team om mee samen te werken
• mogelijkheid tot specialisatie en kennisontwikkeling

Gaarne uw reactie schriftelijk,  
bij voorkeur per e-mail richten aan:
Goyer Golf & Country Club B.V.
Beukenlaan 1-2, 3755 MP eemnes
T: 035-5393111
T.a.v.  r. van Haare Heijmeijer
e: rh@goyer.nl 
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Sinds de millenniumwisseling zijn er in Nederland 
alleen al voor voetbal tegen de 2.000 kunstgras-
wedstrijdvelden aangelegd, waarmee zo´n 1.350 
ha natuurgras is vervangen door kunstgras. Het is 
onmiskenbaar dat de bedrijfszekerheid van kunst-
gras groter is dan die van natuurgrasvelden, maar 
door slechts te focussen op de behoefte aan meer 
kunstgras zijn de positieve eigenschappen van 
natuurgrasvelden voor de omgeving buiten beeld 
geraakt.

Aanwijsbare oorzaken
In Nederland zijn met name in de jaren zestig en 
zeventig van de vorige eeuw op basis van cultuur-
technische uitgangspunten op relatief goedkope 
wijze duizenden natuurgrassportvelden gereali-
seerd. Door het grote aantal velden werken vereni-
gingen het wedstrijdprogramma op de zaterdag 
en zondag in een relatief kort tijdsbestek af. 
Echter, door aanwijsbare oorzaken als bezuini-
gingen op het onderhoud, het ontbreken van 
minimumeisen en normen en van de bereidheid 
om voldoende financiële middelen vrij te maken 
voor de aanleg of renovatie, laat de kwaliteit van 
natuurgrasvelden soms te wensen over; een situ-
atie die de aanleg van meer kunstgrasvelden in de 
hand heeft gewerkt, eerst vooral voor hockey, later 
ook voor voetbal. De meeste zijn aangelegd in de 
Randstad en in meer stedelijke regio´s.

Meer uren, lage kosten
Met de opgang van kunstgras is de vooruitgang in 
natuurgras helaas uit het oog verloren. Wist u bij-

voorbeeld dat de bespelingstolerantie van natuur-
gras de afgelopen jaren met 20% is toegenomen? 
Tegenwoordig is een speelduur van 400 uur per 
jaar voor natuurgrasvelden zonder meer haalbaar, 
terwijl voor traditioneel aangelegde velden nog 
altijd wordt gerekend met 250 speeluren per jaar, 
een norm uit de jaren zeventig. Daarbij zijn de kos-
ten voor de exploitatie van natuurgrasvelden rela-
tief laag, zodat zeker bij kleinere verenigingen de 
huurprijzen binnen de perken gehouden kunnen 
worden. Op deze wijze blijft buitensport ook in de 
toekomst voor iedere bevolkingsgroep betaalbaar.

Positief voor omgeving en welzijn
Het is jammer dat de positieve eigenschappen die 
natuurgrasvelden op hun omgeving hebben wat 
op de achtergrond zijn geraakt, want juist deze 
eigenschappen zijn vandaag de dag van belang-
rijke toegevoegde waarde. Zo dragen natuur-
grasvelden op verschillende manieren bij aan kli-
maatadaptatie. Regenwater wordt geborgen in de 
bodem onder natuurgrasvelden en vertraagd afge-
voerd naar oppervlaktewater, waardoor het risico 
op overstroming en riooloverstort wordt verkleind. 
Ook dempen natuurgrasvelden het hitte-eilandef-
fect en leggen ze CO2 vast. Natuurgrasvelden ver-
sterken ook de biodiversiteit en de groen-blauwe 
structuur in de stedelijke omgeving en zijn volledig 
recyclebaar bij ontmanteling. Verspreiding van 
microplastics naar de omgeving vindt bij natuur-
grasvelden niet plaats.  
De positieve beleving van natuurgrasvelden 
herkent iedereen. Dat natuurgrasvelden een aan-

zienlijk positief effect hebben op het welzijn van 
mensen is misschien niet bij iedereen bekend. 
Sportcomplexen waarin groen een belangrijke rol 
speelt, kunnen bijdragen aan natuurbewustzijn en 
-onderwijs. Ook vangen natuurgrasvelden fijnstof 
af en dempen ze het hitte-eilandeffect, waardoor 
gezondheidsklachten worden voorkomen. 

Impact voor stad het grootst
De zaken waarop natuurgras een positief effect 
heeft, spelen het sterkst in de stedelijke omgeving, 
precies daar waar de meeste kunstgrasvelden 
zijn aangelegd. Daarom zou speciaal in de steden 
goed moeten worden nagedacht over de vraag 
of de grotere bedrijfszekerheid van kunstgras 
wel opweegt tegen alle voordelen die natuurgras 
heeft. Natuurgras levert een aantoonbare meer-
waarde aan de beleving van de omgeving, ook 
buiten de tijd dat het veld wordt bespeeld, wat 
uiteindelijk het grootste deel van de tijd is. Dit 
in tegenstelling tot kunstgrasvelden, die alleen 
waarde voor de maatschappij hebben gedurende 
de tijd dat ze worden bespeeld. 
Het onderzoek naar de meerwaarde van natuurgras-
velden voor de leefbare stad is recentelijk uitgevoerd 
op initiatief van de Branchevereniging Sport en 
Cultuurtechniek en Plantum, de brancheorganisatie 
van graszaadbedrijven. 

Stedelijke omgeving 
gebaat bij gras

Juist in de stedelijke omgeving is de positieve 

impact van gras op onze leefomgeving en ons 

welzijn het allergrootst. Dat is de belangrijkste 

conclusie uit het onderzoek van advies- en inge-

nieursbureau Sweco Nederland naar de meer-

waarde van (natuur)grasvelden voor de leefbare 

stad. Daarom zou speciaal in de steden goed 

moeten worden nagedacht over de vraag of de 

grotere bedrijfszekerheid van kunstgras wel 

opweegt tegen die belangrijke voordelen van 

natuurgras als het gaat om klimaatadaptatie, 

biodiversiteit, duurzaamheid en gezondheid.

Auteur: Karen Huijsmans, Sweco Nederland BV, 
namens Plantum
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Greenkeepingteam 
in dienst van de golfbaan 
gaat door weer en wind 
voor internationale allure
GotY-genomineerde Van Eijk: ‘Greenkeeping is geen vak voor mooiweerwerkers, 

maar voor echte bikkels!’

De 18 holesgolfbaan Broekpolder, ontworpen 
door de Engelse golfbaanarchitect Frank Pennink 
en geopend in 1981, is een uitgestrekte park-/
polderbaan op kleigrond. Vanaf de golfbaan is er 
ruim uitzicht over lager gelegen stukken gebied 
in Midden-Delfland. De afgelopen jaren is het 
spel interessanter gemaakt door aanpassingen 
van vier holes door golfbaanarchitect Gerard Jol. 
‘Golfbaan Broekpolder heeft internationale allure’, 
vertelt hoofdgreenkeeper Van Eijk, die de 18 holes 
en de driving range met zijn team van in totaal 
acht man onderhoudt. Broekpolder was gastheer 
voor het Deloitte Ladies Open van 2010 tot en met 
2012, het Nationaal Matchplay-kampioenschap in 
2013 en het Internationaal Senioren Strokeplay-
kampioenschap in 2014. ‘De golfbaan beroemt 
zich op kwaliteit en is dus aan zijn stand verplicht 

om elke dag weer voor het beste resultaat te gaan’, 
zegt Van Eijk.

Langzaam maar zeker aangestoken door het 
greenkeepingvirus
Na zijn mbo-opleiding landbouw, tuinbouw en 
veehouderij werkte Van Eijk nog tot zijn negen-
tiende op een boerderij. In 1996 haalde een kennis 
hem over om op golfbaan Broekpolder te komen 
werken. Dat deed hij, eerst via een uitzendbureau 
en een jaar later trad hij in dienst bij de golfbaan. 
‘In eerste instantie moest ik wennen’, vertelt Van 
Eijk. ‘Het voelde benauwend om “tussen hekken” 
te werken in plaats van in de vrije ruimte als boer. 
Maar ik genoot direct van het ritme werk – vrije 
tijd, dat in het boerenleven niet bestaat; daar 
wordt alleen maar gewerkt. Ik begon mijn toe-

komst te zien in de greenkeeping. Ik bleef in mijn 
vrije tijd wel koeien melken, maar langzamerhand 
sleet mijn passie daarvoor. Ik haalde mijn green-
keepersdiploma en later mijn hoofdgreenkeepers-
diploma.’

Opklimmen binnen de organisatie
In 2009 werd Van Eijk assistent-hoofdgreenkeeper, 
als rechterhand van hoofdgreenkeeper Kees van 
Rutten. Van Eijk: ‘Ook al wist ik vanuit mijn achter-
grond al veel over bodemtypes en grassoorten, 
van Kees heb ik onnoemelijk veel geleerd, bijvoor-
beeld over schimmels en het beheersen van ziek-
tedruk. Buiten wat ik van adviseurs en leveranciers 
heb opgestoken, heb ik eigenlijk alles wat het 
vak met zich meebrengt in de praktijk van Kees 
geleerd. Ik ben hem erg dankbaar. Omdat hij zich 

Hoofdgreenkeeper Jeroen van Eijk (39) 

van golfbaan Broekpolder was boer in 

hart en nieren, maar door het greenkee-

persvak sleet langzaam maar zeker zijn 

passie voor het boerenleven. ‘Er is geen 

mooier vak dan het greenkeepersvak’, 

aldus de Greenkeeper of the Year-geno-

mineerde.

Auteur: Santi Raats
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in 2012 terugtrok om gezondheidsredenen, volgde 
ik hem op als hoofdgreenkeeper.’

Modernisering
Er brak daarmee een andere tijd aan voor het 
greenkeepingteam. ‘Kees was van de oude 
stempel. Hij had niets met computers. Als assi-
stent-hoofdgreenkeeper had ik dat wel: ik ging 
gegevens bijhouden, zoals de werkuren van de 
greenkeepers, de vrije dagen, de werkzaamheden. 
Ook rondde ik de cursussen gewasbescherming 
1 en 2 af. Ik maakte gewasbeschermingsplan-
nen, registreerde het middelengebruik, bracht 
mailverkeer op gang met alle betrokken partijen 
en ging golfen op andere banen (Van Eijk heeft 
handicap 28, red.), om te leren van het onderhoud 
op andere plaatsen. Die lijn heb ik doorgetrokken 
toen ik hoofdgreenkeeper werd. Zo heb ik van een 
collega-greenkeeper het advies gekregen om de 
greens eens eerst te beluchten met kleine Massive-
pennetjes en daarna handmatig het struisgras te 
strooien en te vegen, in plaats van een doorzaai-
machine te gebruiken. Het zaad van het struisgras 
is namelijk zo fijn, dat het er bij de meeste door-
zaaimachines ongelijkmatig tussenuit valt of te 
diep wordt gezaaid. Zo leer je van iedereen weer 
wat. Ook al zijn het maar kleine dingetjes, er is 
altijd wel iets toepasbaar op je eigen baan. Ik speel 
nu wat minder op andere banen door de drukte op 
het werk, maar zorg ervoor dat ik en mijn teamle-
den minstens een- à tweemaal in de maand samen 
een potje golfen. Het team heb ik aangespoord om 
ook mee te gaan in de ontwikkelingen. Het was in 
het begin niet eenvoudig om in mijn nieuwe func-
tie te stappen. Plotseling stond ik “boven” mijn col-
lega’s, die ik ook als mijn vrienden beschouw. Maar 
alles is op zijn pootjes terechtgekomen.’

Liever onder de mensen dan op de voorgrond
Van Eijk is heel netjes. ‘Liever de greens iets minder 
snel dan dat de baan niet groen is en kale plekken 
heeft’, zegt hij. ‘Ik wil dat de bankjes, ballenwas-
sers en prullenbakken er netjes uitzien en nergens 
mag hoog gras tegenaan groeien. De schuur moet 
netjes opgeruimd zijn en ik wil niet dat mensen 
spullen laten rondslingeren.’ Van Eijk is wel wat ver-
legen. ‘Daarom was het voor mij in het begin lastig 
om voor een grote groep mijn verhaal te doen. Ik 
wil best meedoen aan activiteiten op de club, maar 
wel een beetje op de achtergrond. Toch ken ik alle 
leden en ga ik goed met ze om. Ik doe het liefste 
alles samen, ook binnen mijn team.’

Communicatie binnen het team
Het team bestaat uit acht personen en is een jonge 
groep; slechts twee werknemers zijn ouder dan 
50. Van Eijk: ‘We zijn een hechte groep, waarbij we 
voor elkaar klaarstaan. Het is geven en nemen. 
Want ze werken allemaal hard. We kunnen allemaal 
alles, ieder met zijn eigen specialismes. Er is geen 
afstand tussen mij en de rest. Ik heb een algemene 
planning met de activiteiten en werkzaamheden 
die uitgevoerd moeten worden. Maar deze plan-
ning wordt nog regelmatig aangepast, omdat je 
ook te maken hebt met de weersomstandigheden 
en de wedstrijden die op de baan gepland zijn. 
Elke ochtend hebben we een overleg, waarbij ik 
aangeef wie welke werkzaamheden gaat uitvoeren 
die dag. En als iemand eerder klaar is, dan gaat hij, 
na overleg met mij, een collega helpen of begin-
nen aan de volgende werkzaamheden. Op dinsdag 
bespreek ik met de baancommissaris alle lopende 
zaken, problemen en activiteiten. En op vrijdag 
heb ik overleg met de caddymaster, het secre-
tariaat en de manager over het programma van 
de komende week, zodat ik de planning daarop 
kan afstemmen. Als er bijvoorbeeld een wedstijd 
uitvalt, kunnen wij die dag extra bezanden of ver-
ticaal maaien.’ 

Flexibiliteit en vertrouwen
‘Onze baancommissaris heeft niet direct verstand 
van gras. Hij vertrouwt op mij en gaat ervan uit dat 
ik mijn werk goed doe’, vertelt Van Eijk. ‘We hebben 
een goede verstandhouding. Een voorbeeld: als de 
bunkers zijn ingestort door 85 mm regen in een 
weekend en er is die dag opnieuw een hoosbui op 
komst, neemt hij van mij aan dat we beter een dag 
kunnen wachten met het herstel van de bunkers. 
Onze gezamenlijke visie is dat de hele baan het 
hele jaar topkwaliteit moet halen. De baancommis-
saris geeft mijn informatie over onze werkzaamhe-
den en benodigdheden door aan de commissies 
en probeert mij op die manier een beetje in de 

luwte te houden.’ Van Eijk lacht: ‘Dat is ook verstan-
dig, want de golfclub heeft 950 leden en elk lid 
denkt dat het beter kan.’ 

Van Eijk en zijn team geven het vertrouwen en de 
flexibiliteit van de baancommissaris terug aan de 
club. ‘Onze werktijden zijn in principe van 07.00 
tot 16.00 uur, maar als er al vroeg een wedstrijd is, 
dan beginnen we om 06.00 uur. Iedere dag ben ik 
op het secretariaat te vinden om te zien waar de 
drukte op de baan is, zodat we onze werkzaamhe-
den daarop kunnen afstemmen en om ook visueel 
de punten op de i te zetten.’

Andere blik op de natuur
Sinds 2012 is Broekpolder in het bezit van het Geo-
certificaat. ‘De flora- en faunacommissie van de 
club heeft zich daar sterk voor ingezet’, vertelt Van 
Eijk. ‘Knotwilgen zaagden we vroeger kaal en het 
hout werd versnipperd om er paden mee aan te 
leggen. Nu dienen ze als broedplekken voor vogels 
en eenden. Of we maken schutten van wilgentak-
ken voor vogels en konijnen, zodat ze beschut 
kunnen zitten. Er gaat geen wilgentak meer door 
de versnipperaar! Dit soort karweitjes vinden de 
jongens ontzettend leuk ter afwisseling. We heb-
ben nu ook op verschillende plaatsen buiten het 
spel ecoplaatsen aangelegd met floramengsels. Na 
het afmaaien laten we de plantenresten liggen, in 
plaats van ze op te vangen en af te voeren. Ik heb 
er een andere blik op de natuur door gekregen.’

Goede grassen
‘We werken stapsgewijs naar het spuitverbod 
op chemie toe. We gebruiken minder water en 
stikstof, zaaien vaker door voor betere grassen en 
bezanden vaker. Voorheen zaaiden we eenmaal 
per jaar door en zaten we op 20 procent struis-

‘Ik leer altijd wat tijdens 

bezoeken aan andere banen, 

al zijn het maar 

kleinigheden’

‘Het spuitverbod wordt 

lastig, maar het is de 

realiteit, dus het moet ons 

gewoonweg lukken’

7 min. leestijd
greenkeeper

of the year
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Zowel Gerard Verweijen, Fieldmanager of the Year 2017 en Vincent de Vries, Greenkeeper of the Year 2017 

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

Doe daarom net als Gerard en Vincent 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
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gras. Nu zaaien we drie tot vier keer per jaar door 
en is het aandeel struisgras 50 procent. Hierdoor 
zijn onze werkzaamheden in de loop der jaren 
wel wat veranderd. Het gras is meer gaan ‘liggen’, 
waardoor we vaker verticaal moeten maaien. Er 
ontstaat meer viltvorming, zodat we vaker moeten 
verticuteren. Voorheen spoten we de greens acht 
tot negen maal per jaar tegen de schimmels; nu is 
dat beperkt tot tweemaal per jaar. Ik heb een vaste 
adviseur voor de bemesting, Peter Bartels, met wie 
ik veel overleg heb. Maar daarnaast luister ik ook 
naar andere adviseurs en neem ik tips van anderen 
aan, want ik wil niet bedrijfsblind zijn. Ik weet niet 
of het spuitverbod haalbaar is. Soms denk ik dat 
het lastig wordt. Vooral schimmels kunnen zich in 
korte tijd snel uitbreiden, bijvoorbeeld doordat 

golfers het onder hun schoenen van de voorgreens 
meenemen naar de greens. Maar de realiteit is dat 
we wel moeten, dus het gaat lukken.’ 

Ambities
Van Eijk heeft voorlopig genoeg te doen op golf-
baan Broekpolder. ‘We gaan de komende jaren 
de bunkers renoveren; daar kijk ik echt naar uit. 
In 2007 heb ik als eindexamenopdracht voor de 
hoofdgreenkeepersopleiding aan de Has een reno-
vatieplan gemaakt voor de bunkers van de eerste 
negen holes. Nu gaan we er dan daadwerkelijk 
mee beginnen, alhoewel er een vernieuwd plan 
ligt van de hand van Frank Pont. Eigenlijk zijn de 
greens ook verouderd. De opbouw ervan is ook 
slecht, waardoor we het hele jaar tegen diverse 
problemen met schimmels aan lopen. Daardoor 
zijn de juiste grassen moeilijk te behouden en 
kampen we met vochtproblemen. In de toekomst 
gaan we ze wellicht renoveren en daarnaast alles 
wat tussen de tee en de green ligt uitdagender 
maken. Maar dat is aan de golfclub. Tot nu toe 
zijn ze tevreden met de baan. Als ik heel ver in 
de toekomst kijk, zou ik wellicht nog eens op een 
golfbaan in het buitenland willen werken, of …’ 
Ineens blijkt zijn oude passie toch niet helemáál te 
zijn overgewaaid: ‘… een boerenbedrijf beginnen. 
Maar dan moet je tegenwoordig wel heel veel geld 
hebben.’ 

De GotY-genomineerde sluit af: ‘Maar voorlopig is 
greenkeeping mijn grote passie. Ik ben er trots op 
greenkeeper te zijn, om dagelijks de natuur te voe-
len en te ruiken. Om dit werk te kunnen volhou-

den, moet je geen negen-tot-vijfmentaliteit heb-
ben en geen ‘mooiweerwerker’ zijn, want met het 
Nederlandse klimaat weet je het maar nooit! De 
winterwerkzaamheden, zoals bomen zagen, drai-
nage doorspuiten en riet maaien, zijn zwaar werk. 
Het is ook een hele uitdaging om een golfbaan op 
kleigrond droog te houden. Het is een vak voor 
echte bikkels, maar je hebt wel eer van je werk.’‘De golfclub heeft 950 leden 

en elk lid denkt dat hij het 

beter kan’

‘Liever de greens iets 

minder snel dan een baan 

die niet groen is en kale 

plekken heeft’

greenkeeper
of the year
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Van den Beuken: 
‘Little and often is het  
devies. We houden de  
bodem open en gezond en 
de golfer merkt er niks van’
GotY-genomineerde doet een bewerking als de situatie erom vraagt, 

niet omdat het op de planning staat

GotY-genomineerde Patrick van den Beuken (41) 
werkt als hoofdgreenkeeper op Golfbaan Welschap 
via aannemer SBA Golf & Groen BV. Het landgoed 
ligt tegen Eindhoven aan, maar Van den Beuken 
komt oorspronkelijk uit Horst, Limburg. Zijn hou-
ding lijkt op het eerste gezicht bescheiden, maar 
al snel blijkt dat Van den Beuken zeer duidelijk is. 
Al zijn woorden leggen gewicht in de schaal. Soms 
denkt hij even goed na voordat hij een uitspraak 
doet. ‘Ik kan wel eens dominant overkomen, of 
beter gezegd eigenwijs. Een beetje eigenwijs zijn is 
goed, maar ik heb niet altijd gelijk, ook al zou ik dat 
graag willen. Naarmate ik ouder word, realiseer ik 
me vaker achteraf dat ik iets handiger had kunnen 
aanpakken.’

Kennismaking met greenkeeping
In 1995 moest Van den Beuken voor zijn opleiding 
Groene ruimte - groot groen aan het Agrarisch 
Opleidingscentrum in Roermond in eerste instantie 
stage lopen in de bosbouw. ‘Maar al snel bleek er 
geen werk te zijn in de bosbouw. Als ik in de bos-
bouw zou willen werken, moest ik naar Zweden’, 
vertelt Van den Beuken. Daarom ging hij voor zijn 
stage als greenkeeper aan de slag bij De Peelse 
Golf in het Limburgse Evertsoord-Sevenum, in 
een greenkeepingteam van Groenewoud Sport & 
Recreatie, destijds een dochter van KWS: fairways 
en roughs maaien en bunkers harken. Na zijn stage 
trad hij in dienst.

‘Ik vond greenkeeping direct een mooi vak’, aldus 
Van den Beuken. ‘Nog steeds geniet ik ervan om 
’s ochtends de baan rond te gaan. Dan voel ik me 
thuis, zo in de natuur, waarin ik altijd allerlei ver-
anderingen waarneem. Het ervaren van de natuur 
op Golfbaan Welschap is heel wonderlijk; dit is een 
park-bosbaan die open is en afwisselend. Hij ligt 
aan de rand van Eindhoven, maar daar merk je op 
de baan helemaal niks van. Elke dag ga ik met een 
glimlach naar mijn werk.’

Golfbaan Welschap
Tijdens zijn werk op De Peelse Golf volgde hij bij 
IPC Groene Ruimte de opleiding greenkeeper in 

GotY-genomineerde Patrick van den Beuken is een empirisch onderzoeker; hij onderzoekt in de praktijk wat wel of niet werkt voor zijn baan. Als hij 

een goede werkwijze vindt, gaat hij daar stevig voor staan. Ook heeft hij een duidelijke mening over greenkeeping in zijn algemeenheid: ‘We denken 

teveel zoals boeren in termen van spuiten en bemesten, maar we moeten juist ons boerenverstand meer gaan aanspreken: back to basics en luisteren 

naar de natuur!’       Auteur: Santi Raats
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1999 en hoofdgreenkeeper in 2000. ‘Het onder-
houd van De Peelse Golf ging over naar De Enk 
Groen & Golf en daarbij nam De Enk het hele 
greenkeepingteam over’, vervolgt Van den Beuken. 
‘In dit team fungeerde ik als rechterhand van de 
hoofdgreenkeeper. Toen SBA Golf & Groen BV in 
2009 een vacature had voor hoofdgreenkeeper 
op golfbaan De Golfhorst, heb ik daar meteen op 
gereageerd. Ik had al een poosje de ambitie om 
eerste man te worden; daar was ik aan toe. Als de 
hoofdgreenkeeper weg was, deed ik al de admini-
stratie. Het werd tijd dat ik wat voor mezelf zocht; 
ik wilde zelf de koers kunnen bepalen. Daarnaast 
ben ik altijd leergierig geweest. Zo wilde ik na mijn 
opleidingen mijn horizon blijven verbreden en 
mijn grenzen verleggen. Ik was blij toen ik de baan 
kreeg.’

Hoofd koel
Van den Beuken werkt nu in een team met twee 
andere SBA-collega’s en een fulltime medewerker 
van de golfbaan, die zo’n 20 uur meewerkt in het 

baanonderhoud. ‘Soms is het krap aan, om met dit 
team achttien holes te onderhouden’, geeft Van 
den Beuken toe. ‘Maar het is ook een uitdaging. 
De extra werkzaamheden gedurende het seizoen, 
zoals prikwerkzaamheden, worden uitgevoerd 
door een specialist van SBA Golf & Groen BV. 
Renovaties worden ook opgepakt door een aanleg-
ploeg van SBA. Maar het is mijn taak om toezicht te 
houden en de boel in goede banen te leiden.’

Little and often
De greens op Golfbaan Welschap zijn een mix van 
gewoon struisgras en straatgras. ‘Sinds kort is de 
verhouding sterk verbeterd’, verklaart de GotY-
genomineerde. ‘Toen ik hier kwam werken, zag ik 
dat de slechtste greens voor zo’n 55 procent uit 
straatgras bestonden. Zeker met de Green Deal 
die nu speelt, is het ziektegevoelige straatgras 
ongewenst. We hebben in 2016 een nulmeting 
uitgevoerd en een plan van aanpak geschreven. 
In 2016 hebben we twee maal doorgezaaid en 
dit jaar vier maal: één keer dubbel doorgezaaid 
in het voorjaar en twee keer enkel doorgezaaid in 
juli en september. We hebben progressie geboekt; 
we zitten nu gemiddeld op zo’n 30 tot 40 procent 
straatgras versus 60 tot 70 procent struisgras. In 
het plan van aanpak staat ook dat we elk half jaar – 
in het voorjaar en najaar – metingen moeten doen, 
om te zien of onze aanpak vruchten afwerpt of dat 
we ons plan moeten aanpassen. Tot nu toe pakt 
onze aanpak gemiddeld genomen goed uit. Alleen 
de bosholes lopen wat achter door veel schaduw 
en nattere bodemomstandigheden. We hebben 
de najaarsmeting nu net achter de rug; daaruit 
bleek dat we op dezelfde voet verder kunnen gaan 
in 2018. Dat betekent prikken, verticaal maaien, 
bezanden en doorzaaien in het groeiseizoen wan-
neer er actieve groei is en de grasplant zich beter 
kan herstellen. We focussen ons daarbij op het 
frequent uitvoeren van lichte werkzaamheden, met 
kleinere en dunnere pennen. Little and often is het 
devies. Andere werkzaamheden zijn het plannen 
en ten uitvoer brengen van de overige langeter-
mijnplannen, zoals de geleidelijke renovatie van de 
tees, die niet meer heel vlak zijn en aan de kleine 
kant. Maar ook bunkers en paden mogen op ter-
mijn gerenoveerd worden.’

Werkzaamheden
Om de week maait Van den Beuken verticaal en 
bezandt hij. Tussendoor vinden ook de andere 
werkzaamheden plaats. 

Er is een sterke communicatielijn over de green-
keeping tussen Van den Beuken en de golfbaanei-
genaar, Bas Heijmans. ‘In januari of februari krijg ik 
de wedstrijdkalender. De werkzaamheden plan ik 
eromheen. Door de hogere frequentie waarmee 
we lichte bewerkingen uitvoeren, merken de gol-
fers natuurlijk wel een en ander op. Ze komen vaak 
naar ons toe om te vragen waarom we dingen aan 
het doen zijn. Dan leg ik uit waarom die specifieke 
werkzaamheid nodig is. De golfers begrijpen het 
dan. Ook zíén ze dat de greens beter worden.’

Ziekten 
Van den Beuken legt uit waarom alle greenkee-
pers van SBA Golf & Groen BV meer bewerkingen 
uitvoeren met machines met kleinere en dunnere 
pennen. ‘We houden grofweg dezelfde richtlijnen 
en filosofie aan: little and often. Dat is erop gericht 
om het aandeel straatgras structureel terug te 
dringen, onder meer door minder en effectiever te 
beregenen, minder te bemesten en meer door te 
zaaien met gewenste grassen. Deze strategie zorgt 
ervoor dat de hoeveelheid straatgras geleidelijk 
afneemt, het aandeel gewenste grassen lang-
zamerhand toeneemt en de grasmat als gevolg 
daarvan vitaler wordt. De situatie is per golfbaan 
verschillend; daarom worden de strategie en het 
plan van aanpak per golfbaan bekeken. Maar voor 
SBA is het uiteindelijke doel voor elke golfbaan 
hetzelfde.’ 

‘Wij hebben op Golfbaan Welschap dit jaar nog 
geen fungicide gebruikt. De mat is vitaal en we 
hebben goede grassen. Hierdoor hebben we min-
der schimmels en als we een aantasting hebben, 
zit het meestal in het straatgras. De goede grassen 
herstellen ook sneller wanneer ze zijn aangetast. 
We hebben wat dollarspot gehad, maar daar 
waren we op tijd bij. Met ijzersulfaat en zwavelzure 
ammoniak drogen we de toplaag af en remmen 
we de ontwikkeling van de schimmel, zodat deze 
verder geen kans krijgt. Door bovendien vaker te 
rollen in plaats van te maaien, zorgen we voor min-
der stress en dus een verlaging van de ziektege-
voeligheid van het gras.’ Op deze manier weet Van 
den Beuken nadelen om te draaien tot kansen. ‘Een 
ander voorbeeld: als ik schade heb, zaai ik door om 
de goede grassen te herintroduceren.’

Spuiten en de toekomst
Met een goed beleid kun je fungicidevrij onder-

‘Ik zie mezelf niet als baas. 

Maar als puntje bij paaltje 

komt, moeten ze wel naar 

me luisteren’

9 min. leestijd
greenkeeper

of the year
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WERKZAAMHEDEN OP GOLFBAAN WELSCHAP BuItEN 
DE REGuLIERE MAAIWERKZAAMHEDEN

WEEK

12
12
12
 

15
15
 

18
19
21
22
 

23
26
26
26
 

27
28
29
30

32
32
33
35
 

36
 

41
41

41/42
41/42

 
47

50
 

MAARt

 
APRIL

 
MEI

 
JuNI

 
JuLI

AuGuStuS

 
SEPtEMBER
 
OKtOBER

 
NOvEMBER

DECEMBER

WERKZAAMHEDEN

Beluchten vol 8 mm greens/foregreens
Vertidrainen tees 12 mm

Bezanden greens/foregreens/tees
 

 Bezanden + vertidrainen hole 6, 7, 11
maredo hollowtines + bezanden

 
 Verticaal maaien greens 

Maredo doorzaaien greens + bezanden
Bezanden + vertidrainen hole 6, 7, 11
Maredo crosstines greens + bezanden

  
Verticaal maaien greens + bezanden

Beluchten vol 8 mm greens/foregreens + bezanden
Vertidrainen foregreens 12 mm + bezanden

Beluchten hol 12 mm tees + bezanden
  

Verticaal maaien greens + bezanden
Maredo doorzaaien greens + bezanden

Bezanden + vertidrainen hole 6, 7, 11
Maredo crosstines greens + bezanden

  
Maredo hollowtines (topbeluchten greens)

Vertidrainen foregreens, tees 12 mm + bezanden
Verticaal maaien greens + bezanden
Verticaal maaien greens + bezanden

  
Maredo doorzaaien greens + bezanden

  
Vertidrainen foregreens 12 mm / tees 12 mm

Bezanden greens/foregreens/tees
Bezanden + vertidrainen met wrikhoek hole 6, 7, 11

Vertidrainen met wrikhoek fairways
  

Slitten greens/foregreens/tees
 

Slitten greens/foregreens/tees
 

DAtuM

20, 21 maart
22 mrt

20, 21, 22 maart
 

10, 11 april
11 apr

 
2 mei

8, 9 mei
22 mei
31 mei

 
6, 7 juni

28, 29, 30 juni
28, 29, 30 juni
28, 29, 30 juni

 

 11 jul
 

26 jul
 

8 aug
14, 15 aug

15 aug
29 aug

 5 sep

9, 10, 11 okt
9, 10, 11 okt

 
 20, 21 nov (indien mogelijk)

 
11, 12 dec (indien mogelijk)

 

‘Ik doe geen dingen omdat 

ze gepland zijn, maar omdat 

ze nodig zijn’

‘Ik zie schade als een kans 

om goede grassen te  

herintroduceren’
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houden, daarvan is Van den Beuken steevast over-
tuigd. ‘Nooit meer tegen onkruid spuiten lijkt me 
wat lastiger, maar we hebben de tijd om naar dit 
uitgangspunt toe te werken. In elk geval moeten 
we niet de kop in het zand steken en tegen de tijd 
dat het spuitverbod ingaat, in 2020, paniekvoetbal 
gaan spelen of per golfbaan het wiel opnieuw uit-
vinden.’ Alle banen van SBA Golf & Groen hebben 
de doelstelling om van 160 tot 200 kilo pure stik-
stof per jaar af te bouwen naar 80 tot 100 kilo en 
om de watergiften te reduceren en te reguleren.
Van den Beuken vertelt verder: ‘Ik streef naar 
zoveel mogelijk mineralisatie in de toplaag. Ik 
bezand om de twee weken om een homogene 
laag te creëren in de bovenste paar centimeters. 
Hierdoor ontstaan daar geen dikke zandlaag-
jes, wat wel gebeurt als je in één keer veel zand 
opbrengt. Omdat mijn greens weinig vilt bevatten, 
hoef ik nooit veel weg te schrapen; door de regel-
matige maar lichte werkzaamheden ondervindt de 
golfer geen of minder hinder. Als je bijvoorbeeld 
prikt met 8 mm in plaats van 12 mm, is er weinig 
verschil merkbaar voor de golfer en na één keer 
maaien is er niets meer van het prikken te zien.’

Budget
Ook al is de frequentie van de werkzaamheden 
opgeschroefd, Van den Beuken kan met weinig 
budget toe. ‘Het is een kwestie van goed oplet-
ten, zodat je er op tijd bij bent wanneer zich een 
probleem voordoet’, zegt hij daarover. ‘En je moet 
nadenken over waarom je iets doet of niet doet. 
Een vitale mat nastreven is niet de goedkoopste 
optie, maar ik spaar kosten uit door te kijken wan-
neer bewerkingen niet nodig zijn. Ik doe geen 
dingen omdat ze gepland zijn, maar omdat ze 
nodig zijn. Als het 30 graden is, ga ik niet verticaal 
maaien; dat geeft teveel stress aan de grasmat. Als 
ik twijfel of ik iets wel of niet moet doen, besluit ik 
altijd om het niet te doen. Dat strookt ook met het 

principe less is more. We hebben de greens liever 
aan de droge kant en behandelen droogteplekken 
op de gehele baan liever handmatig met water en 
een wetting agent, dan dat we teveel beregenen. 
We accepteren hier en daar een droog plekje in de 
fairway en de golfer moet accepteren dat de fair-
way niet meer helemaal groen is met banen erin. 
Feitelijk omarmen we hoe de natuur werkt en dat 
leggen we ook uit aan de golfer: zo ziet de natuur 
eruit bij 30 graden Celsius. We houden natuurlijk 
wel het vochtgehalte nauwlettend in de gaten. 
Tijdens droogteperiodes meten we het vochtge-
halte over de hele baan, maar hoofdzakelijk op de 
greens, dagelijks.’

type manager 
Van den Beuken heeft geen autoritaire manage-
mentstijl, bedenkt hij zich. ‘Ik betrek mijn collega’s 
bij mijn beslissingen en neem ze mee naar buiten 
om uit te leggen waarom ik iets op een bepaalde 
manier wil doen. Ik zie mezelf niet als baas. Met 
een lach en een grap zet ik taken uit en begeleid 
ik de werkzaamheden. Maar als puntje bij paaltje 
komt, moeten de jongens wel naar me luisteren. 
Ik heb een sterke visie op hoe ik het wil hebben. 
Ik neem ook de beslissingen, voor de grote lijnen 
natuurlijk altijd in overleg met SBA Golf & Groen. 
Mijn collega’s zien zelf de positieve effecten van 
onze werkwijze in de baan. Dat zorgt voor draag-
vlak en motiveert ons allemaal enorm.’ 
De hoofdgreenkeeper komt niet over als een 
impulsief iemand. Hij heeft eerder vaste grond 
onder de voeten nodig door de zaak goed uit te 
pluizen voor hij een volgende stap zet. ‘Ik ben 
bewust met dingen bezig en denk na aan de voor-
kant voordat ik iets doe.’ Hij houdt de ontwikkelin-
gen bij via internet, zijn lidmaatschap van de NGA, 
de vakbladen, interne kennisdeling bij SBA Golf & 
Groen en door mee te helpen op toernooien in het 
buitenland, maar op het werk houdt hij het hoofd 

koel en denkt hij voortdurend na over het soort 
onderhoud dat van toepassing is op zijn baan. Van 
den Beuken heeft zo zijn eigen gedachten over 
wat er beter kan in de greenkeepingbranche: ‘We 

denken te vaak dat het draait om bemesten en 
spuiten om maar vlug het gewenste beeld te krij-
gen, vooral degenen met een boerenachtergrond. 
Wel vind ik dat we meer ons boerenverstand 
moeten gebruiken, zoals men doet in de traditi-
onele greenkeeping, met extra werkzaamheden 
zoals beluchten, verticuteren, verticaal maaien en 
bezanden in het groeiseizoen, wanneer het gras 
zich beter kan herstellen, en niét in het najaar of 
in de winter om de golfer maar niet te storen. Je 
kunt andere ontwikkelingen doorvoeren vanuit de 
traditionele greenkeeping. We werken bij SBA Golf 
& Groen met gps, hoewel niet op mijn baan, omdat 
we geen goed gps-signaal hebben op de bosbaan. 
SBA Golf & Groen heeft een Toro-fairwaymaaier 
met gps op Hitland, De Peelse Golf, Margraten, 
Spaarnwoude, Dronten en Maastricht International. 
Die banen zijn allemaal tamelijk of geheel open. 
Het gps-signaal wordt mettertijd steeds beter, dus 
wie weet gaan we er in de toekomst op Golfbaan 
Welschap ook mee werken.’

Van den Beuken werkt het allerliefst met werkne-
mers die breed inzetbaar zijn, zoals hij zelf ook zegt 
te zijn. ‘Toen ik bij deze golfbaan werkzaam werd, 
hadden de greenkeepers een specialisme, zoals 
voorgreens, fairways of maaien. Daarnaast hadden 
ze vaste taken en deden ze wekelijks hetzelfde 
werk. Maar bij een klein team zoals het onze is 
het heel belangrijk dat we elkaars taken kunnen 
overnemen, bijvoorbeeld in het geval van ziekte 
van één van ons. In het begin was die denkomslag 
lastig voor enkele collega’s, maar ze hadden geen 
keuze. En het is allemaal goed gekomen.’ Als Van 
den Beuken voor zichzelf toch een specialisme 
moet noemen, lacht hij toegeeflijk: ‘Recht maaien.’

‘De zichtbare progressie in 

het grasbestand zorgt voor 

draagvlak en motiveert ons 

allemaal enorm’

‘We moeten in het groei-

seizoen bewerken, niet in het 

najaar of de winter om de 

golfer maar niet te storen’

greenkeeper
of the year
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Hoofdgreenkeeper strooit 
met complimenten en oogst 
een hoop goodwill
GotY-genomineerde Arjen Westeneng: ‘Ik kan alle collega’s midden in de nacht 

uit bed bellen als ik een probleem zou hebben’ 

Wie wordt de opvolger van Greenkeeper of the Year Vincent de Vries? Genomineerde Arjen Westeneng van golfbaan De Woeste Kop op Zeeuws-

Vlaanderen is vereerd dat hij mee mag doen in de strijd, maar wil ook zijn team voordragen: ‘Ik ben slechts onderdeel van een dreamteam!’     

Auteur: Santi Raats
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Arjen Westeneng is hoofdgreenkeeper op de 18 
holes-parkbaan De Woeste Kop in Axel op Zeeuws-
Vlaanderen. De eerste drie jaren van zijn bestaan 
lag de golfclub in een recreatiegebied in een voor-
malige zeearm van de Westerschelde, maar in 1986 
verhuisde de golfclub naar Axel.

Westeneng is met zijn team bezig om een bunker 
te renoveren. Bij de aanleg van de bunker is de 
drainagebuis in een kiezelbed gelegd, maar nu 
zijn er kiezelstenen naar boven gekomen, wat voor 
hinder kan zorgen. Het zand wordt verwijderd, 
de drainagebuis vervangen en de bunker wordt 
weer gevuld met nieuw zand. De nieuwe drai-
nagebuis wordt in het zand gelegd in plaats van 
op een grindbed. Aan de hoofdgreenkeeper valt 
direct een grote mate van vrolijkheid af te lezen en 
waardering voor alles wat het leven biedt. Maar als 
iemand de grenzen overschrijdt, laat hij naar eigen 
zeggen duidelijk van zich horen.

Professionele achtergrond
Aan het begin van zijn carrière werkte Westeneng 
bij Jean Heybroek als demonstrateur, maar toen 
zijn vrouw terug verlangde naar haar geboortestad 
Middelburg, verhuisde het echtpaar. In 2002 vond 
Westeneng werk als greenkeeper bij golfclub De 
Wouwse Plantage. Terwijl hij daar werkzaam was, 
behaalde hij zijn hoofdgreenkeeperdiploma. In 
2008 ging Westeneng aan de slag als hoofdgreen-
keeper bij Burggolf Middelburg. Daar zag hij het 
allereerste gras groeien op de kersverse golfbaan 
en kreeg hij te maken met de uitdaging van zout 
water. Westeneng: ‘Ik ben daar expert geworden op 
het gebied van zuinig zijn met zoet water en het 
mengen van zout met zoet water om de EC-waarde 
zo laag mogelijk te krijgen.’

In 2012 trad Westeneng in dienst bij H4A. Omdat 
De Woeste Kop het beheer en onderhoud van de 
golfbaan per april 2012 uitbesteedde aan H4A, 
werd Westeneng hoofdgreenkeeper van deze 
baan. ‘Dat was in het begin even moeilijk voor het 
greenkeepingteam dat door H4A werd overgeno-
men. Maar we zijn inmiddels een hecht team van 
vijf man, inclusief mijzelf.’

De Woeste Kop
Westeneng was blij te horen dat De Woeste Kop 
niet met zout water kampte, maar over zoet water 
kon beschikken, al was het met een hoge pH. Toch 
stond hij ook hier voor grote uitdagingen. ‘De golf-
baan was tot 2012 op de ‘Belgische manier’ onder-
houden, dat wil zeggen met veel stikstof en heel 
veel beregenen. Er was veel straatgras en mede 
daardoor had de baan behoorlijk last van schim-
mels. Medio 2012 zijn we begonnen om de greens 

vijf keer per jaar door te zaaien met Agrostis en de 
fairways, foregreens en tees met fijnbladig Engels 
raaigras. Nu, zo’n vijf jaar later, zijn we duidelijk aan 
de winnende hand.’
De Woeste Kop is gelegen op een mix van zand, 
klei en leem en de baan ligt 7 meter hoger dan het 
maaiveld. ‘Deze opgeworpen grond is in 1968-1969 
vrijgekomen bij het verbreden en verdiepen van 
het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Door deze 
opgespoten grond is de golfbaan ontstaan. De 
slibdepots werden uitgereden over het land, waar 
nu de holes 15 en 16 zijn, en vervolgens werden 
er bomen aangeplant. Dit werd in 1983 de locatie 
voor de aan te leggen golfbaan’, vertelt Westeneng. 
‘Er was voorheen wel belucht met kleine penne-
tjes, maar nog nooit 30 cm diep met de Vertidrain. 
Vooral de kleistukken waren daardoor erg drassig. 
De bodem is inmiddels steeds meer waterdoorla-
tend geworden.’

Baanverbeteringen
Voor de komst van Westeneng was er mondjes-
maat gedund in de bosvakken op de baan, door de 
zogenaamde ‘houthakkers’. Westeneng: ‘De wijkers 
stonden er veelal nog. De bossen waren dichtge-
groeid en de baan kreeg onvoldoende licht en 
lucht. We zijn in etappes bomen gaan kappen, wat 
in het begin weerstand opleverde. Bij verschillende 
bosvakken aan de rand van de fairways en greens 
hebben we de wortels doorgesneden. Die groei-
den oppervlakkig en zochten soms tot midden op 
de fairway water en voeding, omdat er bij de aan-
leg van de baan op het zand een dunne, humusrij-
ke laag van 25 cm was aangebracht om het gras en 
de bomen op te laten groeien. De bomen wortelen 
erg oppervlakkig doordat er nauwelijks voeding in 
het witte zand zit. Ook hebben we de nodige reno-
vaties achter de rug. We hebben kolkputten gezet, 
veel drainage vervangen, het riet verwijderd dat in 
het spel lag rond de vijvers, de sproeiers verplaatst 
van midden op de tees naar de zijkanten, een 
nieuw filtersysteem voor de beregeningsinstallatie 
laten aanleggen en diverse tees veranderd.’

Toekomst
H4A heeft al geïnvesteerd in de toekomst met 
een gerobotiseerde fairwaymaaier. En er staat het 
een en ander op de wensenlijst, zoals het unifor-
meren van de greens. Westeneng: ‘Nu hebben we 
greens met een ondergrond van zand, of zand 
met steentjes eronder (geen USGA), of met heel 
vette grond eronder. In de toekomst zou ik graag 
zien dat alle greens een zandondergrond hebben, 
of 90-10. Maar onze zanderige greens doen het 
goed, dus waarschijnlijk zullen we de rest daaraan 
aanpassen. Ook moeten we op korte termijn de 

In Middelburg werd 

Westeneng expert in het 

omgaan met zout water
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pvc-leidingen in de baan vervangen. Daarnaast is 
er voor de hele baan een renovatieplan gemaakt 
door een architect, waarvan al diverse verbouwin-
gen zijn uitgevoerd. Maar we doen alles stap voor 
stap en in goed overleg met de voorzitter van de 
baancommissie, met wie ik een zeer goede relatie 
onderhoud.’ 

Het gaat gelukkig wel goed met de baan. Toen 
Westeneng aantrad, had de club een kleine 600 
leden; dat aantal is nu bijna 900, waarvan zo’n 40 
procent de Belgische nationaliteit heeft.

Kan iedereen uit bed bellen
Westeneng is graag het goede voorbeeld voor zijn 
team. ‘Ik doe mee en doe het voor. Ik stuur niet 
aan met harde hand, maar probeer het werk zo 
leuk mogelijk te maken voor de jongens door de 
werkzaamheden af te wisselen en door vervelende 

klussen samen aan te pakken. Ik geef graag com-
plimenten en bedank de jongens aan het einde 
van de dag en week voor hun inzet. Daardoor kan 
ik rekenen op veel goodwill van het team; ik kan 
alle collega’s midden in de nacht uit bed bellen 
als ik een probleem zou hebben. Sinds 2014 zitten 
er twee Poolse greenkeepers in het team; dat zijn 
de twee beste greenkeepers van het noordelijk 
halfrond. Ik maak nooit roosters, ook niet voor het 
weekend. Ik vraag altijd wie er tijd en zin heeft om 
in het weekend te werken. Dat wordt altijd opge-
lost. Dat is een droom. Ja, ik werk met een dream-
team. Iedereen kan zelfstandig werken, alhoewel 
ik globaal zeker mijn ideeën overdraag. Hierdoor 
kon ik tijdens de Open Week van 21 tot en met 26 
augustus een paar dagen met een groep hoofd-
greenkeepers naar een John Deere-demotour op 
de golfbaan Barsebäck bij Malmö.’

Reality check
Westeneng kletst vrolijk en vlot en lijkt een zon-
dagskind, maar niets is minder waar. ‘Mijn privé-
leven vormt mijn basis. Mijn vrouw Corine en ik 
hebben drie kinderen en vijf pleegkinderen. Het 
dagelijks leven van thuis geeft me over het alge-
meen veel energie voor op de golfbaan, want het 
is prachtig om een groot gezin te hebben, al hele-
maal wanneer het goed gaat met iedereen. Maar 
soms passeren ook pijnlijke of moeilijke momenten 
de revue. Daardoor kan ik goed relativeren, ook op 
mijn werk.’ 

‘Ik maak geen weekend-

rooster, maar vraag 

gewoon wie tijd en zin 

heeft om te werken’

‘De baan was tot 2012 op de 

‘Belgische manier’ 

onderhouden: met veel 

stikstof en beregening’
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Hoofdgreenkeeper 
ontvangt Nationaal Open 
Matchplay-toernooi met 
stimp 12
GotY-genomineerde Eric Wijnhoven: ‘Continuïteit garandeert topkwaliteit 

op piekmomenten’

Wie wordt de opvolger van Greenkeeper of the Year Vincent de Vries? Eric Wijnhoven (45) werkt als hoofdgreenkeeper bij Golf & Country Club 

Geijsteren. Door een combinatie van perfectionisme, passie en hechte samenwerking met marktpartijen houdt hij zijn baan op topniveau. ‘Het is bij 

ons niet vreemd als mensen van de leverancier komen kijken en meehelpen tijdens toernooien. Ik geloof namelijk dat je het beste resultaat bereikt 

door mensen betrokken te maken’, aldus Wijnhoven.

Auteur: Santi Raats
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Na de middelbare bosbouw- en cultuurtechnische 
school in Velp en militaire dienst ging Wijnhoven 
aan de slag bij Hay Aerts Grondverbetering. Hij 
maakte kennis met gras toen hij ging werken voor 
een bedrijf dat onderhoud van maneges en spring-
weides deed. ‘Gras had mijn interesse; daarom 
werd ik greenkeeper bij golfbaan Geijsteren’, vertelt 
Wijnhoven. ‘Terwijl ik werkte, behaalde ik mijn 
diploma’s greenkeeper en hoofdgreenkeeper.’ Het 
hoofdgreenkeepersdiploma verzilverde Wijnhoven 

niet meteen op Geijsteren. Eerst deed hij twee-
enhalf jaar ervaring op bij golfbaan De Golfhorst, 
voordat hij in oktober 2003 terugkeerde naar de 
bosbaan waarop al sinds 1988 het Nationaal Open 
Matchplay wordt gehouden.

Bos en heide
Dertien van de achttien holes van golfbaan 
Geijsteren liggen in het bos, vijf liggen er op een 
oude grind-/zandafgravingslocatie, waarop de 
afgeschraapte laag teeltaarde na de afgraving weer 
is teruggelegd. Hierdoor liggen deze holes zo’n 
2,5 meter lager dan de rest van de baan. De baan 
is in 1975-1976 in het bos aangelegd en in 1976 
geopend. In 1979 en 1980 zijn er vier holes bij 
gekomen en sinds 1985-1986 beschikt de golfbaan 
over achttien holes en het huidige clubhuis. De 
golfbaan zet in op de vergroting van het heide-
oppervlak in de open stukken met ‘natuurlijke 
rough’. Wijnhoven: ‘Heide is inheemse begroeiing in 
Noord-Limburg. We hebben het vermeerderd door 
heideplaggen uit te leggen, maar we zien ook op 
steeds meer plekken spontaan polletjes opduiken, 
zoals aan de bosranden. Het is prachtig; de heide-
planten staan nu in bloei. Maar je moet wel geduld 
hebben met heidevorming: “van niets naar iets” 
duurt zeven tot tien jaar, volgens de deskundigen 
van het Limburgs Landschap die ons begeleiden.’

Biljartlaken
Golfbaan Geijsteren hanteert een hoge kwaliteits-
standaard en heeft meermaals het Nationaal Open 
Matchplay-toernooi ontvangen. ‘Normaal is de 
stimp rond de 8, maar bij clubkampioenschappen 
en andere wedstrijden is deze sneller. Bij het afge-
lopen Nationaal Open Matchplay-toernooi hadden 
we stimp 12’, zegt Wijnhoven. ‘In de aanloop naar 
een wedstrijd of toernooi maaien we ’s ochtends 
en ’s avonds dubbel; we rollen ’s ochtends en soms, 
afhankelijk van de snelheid, ’s avonds nog een keer. 
Ik leg de lat niet alleen hoog voor de baan, maar 
ook voor mezelf. Ik ben erg precies als het gaat om 
esthetiek en kwaliteit en dan bedoel ik met name 
de speelkwaliteit. Met presentatie kun je een baan 
maken en breken. Je kunt maaien of mooi maaien. 
Daar zit een enorm verschil tussen. Ik was als 
greenkeeper altijd als laatste klaar. Dat hindert niet, 
want een baan hoort er als een biljartlaken bij te 
liggen en ik ging niet naar huis voordat ik dat voor 
mijn gevoel had bereikt.’

Jaarrond kwaliteit
Wijnhovens perfectionisme is wel eens lastig over 
te brengen op zijn vierenhalfkoppige team. ‘Ik 
stuur daarom strak aan en leg duidelijk uit hoe ik 
alles wil zien’, verklaart hij. ‘Alhoewel ik veel bezig 

ben met de administratie en met overleggen met 
de baancommissie, leveranciers en noem maar 
op, ben ik nog veelvuldig op de baan. Ik spuit, 
verzet holes, maai greens en aan het begin van 
het seizoen zet ik zelf de maailijnen op de greens 
en foregreens en spuit ik ze aan. Ik wil dat de baan 
er perfect bij ligt, want we horen bij de topbanen 
van Nederland en dat moet zo blijven. Het bestuur 
van de golfvereniging en ik zitten daarover op 
één lijn. Omdat we jaarrond hoge eisen stellen 
aan het onderhoud, hebben we op belangrijke 
momenten voordeel van de hoge speelkwaliteit. 
De maaihoogte van de greens ligt het hele seizoen 
op 3,8 mm. In het verleden zijn we voor een Open 
Matchplay wel eens gezakt naar 3,6 mm, maar 
dat was dit jaar niet eens nodig. Andersom geldt 
hetzelfde: de rest van het jaar plukken wij ook de 
vruchten van de prestaties op piekmomenten.’

Omslag in onderhoud
De golfbaan lag er niet altijd bij als het zo gewens-
te biljartlaken. ‘Veertien jaar geleden betrok de 
golfbaan mij bij het maken van het greenkeeping-
beleid. We kampten toen met veel greens die voor 
85 procent bestonden uit straatgras en die vaak 
ziek waren. De golfclub vroeg: moeten we gaan 
sparen om alle greens op termijn te renoveren, 
of kun je er nog iets van maken? Samen met de 
baancommissaris, met wie ik nog steeds uitstekend 
samenwerk, besloot ik om ze zelf aan te pakken. 
We zijn toen een programma gestart dat zich voor-
namelijk kenmerkt door minder water en minder 
mest, alleen de noodzakelijke bewerkingen en zes 
tot zeven keer per jaar doorzaaien. We hadden 
daarna twee tot drie slechte jaren met veel dol-
larspot en in de zomer slechte greens. Soms over-
legde ik weleens met Prograss, omdat ik waarnam 
dat de greens op het randje balanceerden: kapot 
gaan of niet? Deze moeilijkheden waren lastig te 
verkopen aan de spelers. Binnen het bestuur was 
er gelukkig altijd draagvlak voor dit greenkee-
pingbeleid. Nu plukken we er de vruchten van. 
Kennelijk waren de moeilijke jaren nodig om het tij 
te keren en te komen tot de prachtige struisgras-
greens (70-30) die we nu hebben. We hebben de 
afgelopen vier jaar helemaal niets hoeven spuiten 
tegen ziektes.’

Andere baanverbeteringen
Daarnaast werkt het greenkeepingteam gestaag 
aan de verbetering van kleine speltechnische 
details. ‘Michiel van der Vaart heeft in 2007 een 
quickscan gemaakt en daaruit is een plan voort-
gekomen dat we gefaseerd uitwerken naargelang 
het budget het toelaat. Je moet daarbij denken 
aan het verbeteren van de algehele kwaliteit van 
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de baan, ook de tees en de fairways, het renoveren 
van de bunkers en tees, en verder worden de tees 
hier en daar verlegd en natuurlijker neergelegd. 
We hadden achttien landingsbanen; daar proberen 
we van af te komen. Onderhoudstechnisch zijn ze 
gemakkelijk, maar het oogt slecht.’

Internationale ervaring
Wijnhoven leest vakliteratuur en bezoekt vak-
bijeenkomsten, maar neemt ook regelmatig als 
vrijwilliger deel aan grote internationale golftoer-
nooien, ondanks zijn gezinsleven (hij is gelukkig 
getrouwd en heeft twee dochters en een zoon). 

Hij hielp onder andere mee bij het Schots Open 
op Loch Lomond, de Ryder Cup in Wales, het Frans 
Open op Golf National en tweemaal het Dutch 
Open, eenmaal op Hilversum en dit jaar op The 
Dutch. ‘De omstandigheden op golfbaan Geijsteren 
zijn natuurlijk heel anders dan op zo’n groot 
internationaal toernooi. Om te beginnen bestaat 
ons team uit vijf mensen. In het buitenland werkt 
men al snel met 50 greenkeepers of meer. Wat dat 
betreft moet er per baan bekeken worden welke 
kwaliteit bereikbaar is met het beschikbare bud-
get en team. Het mooiste van het meehelpen op 
deze toernooien is dat je vakkennis en ervaringen 
uitwisselt met collega’s uit allerlei landen. Iedereen 
werkt met passie; dat vind ik geweldig.’
‘Wat ik op grote toernooien ook oppik, behalve 
passie voor het vak, zijn allerlei praktisch nuttige 
details die niet echt budgetafhankelijk zijn, bijvoor-
beeld hoe je met de greens omgaat om snelheid 
te krijgen. Op Loch Lomond gaat men in de weken 
vóór een toernooi stimpen door een stimptraject 
uit te zetten. Zo hoef je niet telkens te zoeken naar 
de vlakke stukken en heb je makkelijke vergelij-
kingspunten. De stipjes zet ik met een spuitbus.’

Nederland voorop in duurzaamheid
Wijnhoven merkt dat Nederland op het gebied 
van golfbaanonderhoud niet per se minder scoort 
dan andere landen. ‘Het is maar net wat je onder 

kwaliteit verstaat. De Engelsen lopen absoluut 
voorop als het gaat om passie voor het vak. Maar 
daar is spuiten nog de gewoonste zaak van de 
wereld. In vergelijking met banen in andere lan-
den zijn Nederlandse banen al veel bezig met een 
verlaging van het middelengebruik. Eigenlijk zijn 
wij helemaal niet bezig met de Green Deal; milieu-
bewust onderhoud is al meer dan een decennium 
een deel van ons dagelijks werk. Wij waren een van 
de eerste banen met een Geo-certificaat (destijds 
nog Committed to Green). We hebben nooit veel 
gespoten en zoals ik al eerder zei, de afgelopen 
vier jaar hebben we niets meer gespoten, op voe-
ding na.’

Samenwerking met marktpartijen
Wijnhoven heeft door de jaren heen ‘zijn team’ 
eigenhandig wat groter gemaakt. ‘De omgang met 
leveranciers en adviseurs pakken wij vaak anders 
aan dan andere golfbanen. Wij werken voor lange 
periodes samen met leveranciers, omdat we van 
mening zijn dat langetermijnrelaties goodwill 
en betrokkenheid opleveren en dus het beste 
resultaat. Ik maak daarover afspraken met ze, niet 
schriftelijk, maar mondeling. Dat gaat op basis van 
vertrouwen en op het gevoel. Het resultaat hiervan 
is bijvoorbeeld dat mensen van Prograss vrijwillig 
komen kijken en meehelpen tijdens toernooien 
zoals het Open Matchplay. Zij voelen zich betrok-
ken bij onze baan; het is ook een beetje hun baan. 
Hetzelfde geldt voor de mensen van Pols Zuidland, 
waar wij onze Jacobsen-machines vandaan heb-
ben. Tijdens toernooien staan zij altijd klaar om 
bij te springen als we om extra hulp vragen, bij-
voorbeeld door gedeeltelijke sponsoring van extra 
machines. Het komt weleens voor dat we ad hoc 
een extra fairwaymaaier nodig hebben of een extra 
transporter. Je kunt een leverancier wel uitknijpen 
en dat is leuk voor je budget, maar op de lange 
termijn red je het daar niet mee. Alleen door een 
sterke samenwerking kun je tot een sterk resultaat 
komen.'

Toekomst
Voor de toekomst wenst Wijnhoven de gehele 
greenkeepersbranche wat meer passie toe. ‘Die zie 
ik helaas niet overal en bij iedereen terug. En pas-
sie is de basis voor een baan die spic en span is.’

‘Je kunt maaien en mooi 

maaien; daar zit een enorm 

verschil tussen’
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De NGA is supertrots op deze 
kanjers, die ondersteunend zijn 
geweest bij de greenkeeping staff 
tijdens het KLM Open op the Dutch. 
Hulde!

Foto: Leo Vogelzang



NGA-Nieuws

Woord voorzitter…
Ik schrijf deze column terwijl ik net terug ben van een studiereis naar Schotland. In drie dagen 
bekeken we acht golfbanen en spraken we de course managers (de titel head greenkeeper wordt 
daar niet echt gebruikt). Samen met Vincent de Vries (GotY 2017) en Niels Dokkuma (agro-
nomist NGF) reden we in een klein autootje van golfbaan naar golfbaan. Het doel was met 
greenkeepers praten over het beperkte gebruik van gewasbescherming in het land dat wel  
the home of golf genoemd wordt. Ten eerste was het fijn om weer eens te ervaren hoe mooi 
het greenkeeperwereldje toch is. De gastvrijheid, hartelijkheid en oprechte interesse van alle 
greenkeepers die we hebben ontmoet, bevestigden weer eens hoe mooi ons vak is, waar ter 
wereld je ook bent. 

Studiegroepen
De greenkeepingkennis bij de banen die we bezochten, is enorm. Gedreven door passie gingen 
deze greenkeepers na hun opleiding door met zelfstudie. Opvallend was dat een aantal van hen 
elkaar had gevonden in een door henzelf opgerichte studiegroep. Dit kwamen we vorig jaar 
ook tegen bij ons bezoek aan Zweden en Denemarken. Elke maandag gaan ze met deze groep 

dieper in op de materie, bespreken ze de tests die ze doen en het beheer dat ze toepassen. Af en toe nodigen ze deskundigen uit de branche 
uit om hun product toe te lichten, als het voor hen niet duidelijk is wat een bepaald product doet of hoe het precies werkt. Die studiegroepen 
zijn ontzettend belangrijk. Net als de Scandinaviërs lopen deze mannen mijlenver voor op de rest van hun land met hun agronomische kennis 
en het onderhoud van hun baan, zowel kwalitatief als op het gebied van duurzaamheid. 
Ik ga hier absoluut niet beweren dat deze heren in Schotland zonder gewasbescherming werken. Ze hebben vaak te maken met 80-99% 
straatgrasgreens. Rond Glasgow is er drie keer zoveel regenval als in ons kikkerlandje en het beschikbare daglicht is ook minder op jaarbasis. 
De vraag naar speelkwaliteit en bespeelbare kwaliteit is enorm in dit echte golfland; toch gebruiken de banen die wij bezochten minder  
fungiciden dan diverse banen in Nederland. Ontzettend interessant, natuurlijk, om met deze heren van gedachten te wisselen.  
Hun belangrijkste regels: droge greens zijn de basis, en beheers de organisch stof. 
Ook een mooi topic, waarover de heren een interessante mening hadden, is het belang van architecten. Deze banen zijn stuk voor stuk ont-
worpen door toparchitecten en waren visueel en speltechnisch absoluut top. De tees op The Castle Course, bijvoorbeeld, zijn een feest, de 
lay-out van Kingsbarns is een genot, maar greenkeepingtechnisch werden er toch missers gemaakt, zeker op het gebied van beheer van fijne 
grassen. Op diverse holes van deze toplinksbanen waren maar een paar goede pinposities en de greens waren veel te kronkelig, zelfs voor 
handmaaiers. Een aantal greens was al aangepast. Op deze intensief betreden of bereden plekken zag je veel meer straatgras en stress. Ook in 
Nederland zien we dit op veel nieuw ontworpen en aangelegde greens. Er zijn dan vaak weinig mogelijkheden voor goede pins; vandaar veel 
stress op kleine oppervlaktes. 
Ook zie je veel enthousiast ontworpen bochten in de greens, maar door het scherpe sturen van de triplemaaiers in deze bochten krijg je 
meer stress op deze plekken. Onze fijne grassen kunnen daar slecht tegen. Zo wordt het ons als greenkeepers wel een beetje lastig gemaakt. 
Zeker met de veranderingen die eraan zitten te komen, wil ik de architecten vragen hier toch wat meer mee bezig te zijn. Samenwerken 
wordt steeds belangrijker voor behoud van kwaliteit. We moeten elkaar versterken door samen te werken, zowel greenkeepers met  
architecten als greenkeepers van verschillende banen onderling. 

‘Waarom moeilijk doen als het samen kan?’ Loesje  

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

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

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

Graszaden:
Barenbrug Holland, DLF.

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

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

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

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

NGA-sponsorlijst



Sinds april 2017 werk ik als greenkeeper/
intern via het Ohio State Program op 
Harbour Town Golf Links. De baan is 
gelegen op het eiland Hilton Head, vlak 
voor de kust van South Carolina.
Mijn internship begon in Columbus 
(Ohio), waar ik de eerste paar dagen een 
introductie kreeg van Michael O’Keeffe, 
gevolgd door een rondleiding op de  
universiteit en de campus. Bij deze intro-
ductie kwamen ruim 30 jonge greenkee-
pers van over de hele wereld bij elkaar 

om de laatste documenten te ondertekenen, de rondleiding te volgen 
en te netwerken.

RBC Heritage
Na de eerste dagen in Columbus te hebben doorgebracht, vloog ik 
terug naar de oostkust om me te melden op het Sea Pines Resort, waar 
me een nieuwe uitdaging te wachten stond: de RBC Heritage 2017 en 
het internship op golfbaan Harbour Town Golf Links. Ik wist vooraf al 
dat ik bij aankomst mee kon werken op het prestigieuze PGA Tour-
nament. Toen ik aangekomen was en de superintendent en zijn twee 
assistenten had ontmoet, kwamen al snel de andere interns de kantine 
uit lopen om kennis te maken. In de week van de Heritage heb ik ‘s 
ochtends de fairways en ‘s avonds de rough gemaaid. De werkzaam-
heden waren gemakkelijk, maar wel goed om snel wegwijs te worden 
op de course.

Dagelijkse werkzaamheden
Momenteel zijn we met vier internationale interns op Harbour Town: 
ikzelf, een Nieuw-Zeelander, een Australiër en een Schot. De rest van 
het team bestaat uit een superintendent, twee assistenten, twee  
Amerikanen en elf Mexicanen. De eerste weken was het van belang om 
te zorgen dat de dagelijkse ochtendshift een routine werd. De interns 
hebben vrijwel iedere ochtend dezelfde werkzaamheden: je maait de 
greens (zeven dagen per week), je rolt de greens (drie à vier keer per 
week) of je doet de setup van de dag. Dat houdt in dat de tee markers 
iedere dag verplaatst worden en dat de nieuwe pin gestoken wordt. 
Verder vindt de superintendent het belangrijk dat je als laatste over de 
baan gaat en alles op orde brengt, zoals infobordjes ‘Teebox Hole 15’ 
rechtzetten, bunkers aanharken om de collega’s te helpen, bunkerharken 

in de goede richting leggen en afval verzamelen. Het klinkt misschien 
als een suf werkje, maar voor het bedrag dat hier wordt betaald om 
te golfen, is het vanzelfsprekend dat er veel aandacht aan de kleine 
dingen worden besteed. Persoonlijk vind ik de setup het fijnste werk 
in de ochtendshift, omdat er vaak nogal wat druk op staat vanwege de 
opkomende golfers en omdat het niet iedere dag hetzelfde is. De laatste 
weken spuit ik de greens één of twee maal per week met fungiciden, 
herbiciden, pesticiden of bemesting. De greens worden hier met de 
hand gespoten om insporing te voorkomen. Ook ben ik de laatste 
weken getraind in het spuiten van de fairways en teeboxen. Ik ben me 
ervan bewust dat de middelen die hier gebruikt worden voor het spui-
ten (binnenkort) ten strengste verboden zijn, maar het gaat mij om de 
totale ervaring die ik hier kan opdoen. De ervaring van het gebruiken 
van een machine is voor mij belangrijker dan wat er in de spuitmachine 
zit. De overige werkzaamheden in de middag verschillen voor mij van 
dag tot dag. Zo varieert mijn werk van renovatiewerkzaamheden aan 
sprinklers en drainage tot het snoeien van de oude live oaks en van het 
watergeven van de aangeplante bomen tot het bemesten (granulaat) van 
greens na het topdressen.

Aerification week
In de laatste week van mei en de laatste week van juli hebben we de 
golfbaan drie dagen gesloten. In die tijd hebben we alle greens, tees, 
fairways en rough-zones verticaal gemaaid, belucht, bezand en bemest.  
De greens werden eerst verticaal gemaaid, waarna ik met twee  
Mexicanen de greens geprikt heb met de Toro Procore 648 holle  
pinnen. De greens en tees werden schoongemaakt door zes Mexicanen. 
Dit alles werd met de hand gedaan, zodat er zo min mogelijke betreding 
was op de green. In de middag en avond hebben we de greens bemest 
en gerold met een bezem. Ook de tees en approaches werden eerst 
verticaal gemaaid door een fairway-unit, waarna ze geprikt werden door 
een intern. De fairways en rough-zones werden eveneens eerst  
verticaal gemaaid en daarna door twee contractwerkers geprikt met 
holle pinnen. Dit alles werd op de eerste dag gedaan. De dagen erna 
stonden meer in het teken van het topdressen van greens, tees, approa-
ches en landingsgebied en het opruimen van de fairway-complexen.

Tot zover mijn ervaringen in Hilton Head Island. Momenteel zitten 
we in spanning of we, net als vorig jaar (door Matthew, red.), opnieuw 
getroffen zullen worden door een orkaan.

Pro Turf Care is powered by

TOP program Ralf Smeets



Het vijfde toernooi dat ik in mijn leven mag meemaken, wordt  
gehouden nabij Hamburg. Waar bij voorgaande toernooien alles op  
zonnige rolletjes liep, vond ik de organisatie nu toch een stuk minder. 
Het weer zat dan ook niet mee; de regen kwam met bakken uit de 
lucht vallen. Ik ben ondertussen natuurlijk verwend, met al die top- 
evenementen waarbij ik heb meegedraaid, en de Duitse taal ben ik 
ook niet echt machtig, om maar een paar dingen te noemen die niet 
meezaten. Maar als je hebt mogen werken met zwaargewichten als 
Gordon Moir, Gordon McKie, Neill Richardson en Bernard Findley op 
locaties waar je u tegen zegt, dan was dit – met alle respect – toch wel 
een groot contrast. 

Gezien de weersomstandigheden hielden de bunkers mooi stand.  
Er was totaal geen wash-out; dit omdat er een soort kalksteen van een 
paar millimeter lag. Erg grof materiaal; de spelers waren er niet blij mee, 
omdat ze zand gewend zijn. Dit ervaarden ze als zo verschillend, dat 
het hun spel nadelig zou kunnen beïnvloeden. Als greenkeeper ben ik 
er persoonlijk ook niet kapot van, bunkers dicht bij de greens gelegen, 
waarbij dit granulaat van gebroken natuursteen op de greens terecht-
komt bij het uitspelen van een bunker. Ik vraag me af wat dit doet met 
de messen van de maaier. Ik heb mij laten vertellen dat het zacht mate-
riaal is, waardoor het geen schade berokkent; het valt namelijk uiteen. 
Maar ik kan het niet helpen, ik vind dit discutabel. Takjes en blaadjes zijn 
al niet goed voor de messen, laat staan dit materiaal. Hoe dan ook, het 
zag er werkelijk prachtig uit. 

Tja, wat heb ik zoal gedaan op dit toernooi? Divots, tees maaien, water 
van het speelveld rollen en holes steken. Met dit laatste was ik erg 
blij. Eigenlijk vind ik het als vreemde een beetje een erebaantje. Elke 
ochtend deed ik in m’n uppie de front nine, terwijl iemand anders van 
de European Tour de back nine deed. Dat was nogal ongewoon; meestal 
doet het eigen personeel dit en alleen een scheidsrechter bepaalt de 
plaats van de hole. 

Ik was zeer te spreken over het gebruik van een geautomatiseerde 
fairwaymaaier op de Green Eagle GC; een stukje innovatie waar ik heel 
enthousiast over ben. Als ik het ooit nog eens voor het zeggen krijg op 
een golfbaan, wil ik dolgraag zoiets inzetten. Niet als bezuiniging, om 
handjes uit te sparen, maar om handjes vrij te maken en in te zetten op 
plekken die nog meer aandacht behoeven, om de puntjes op de i te  
zetten. Ik word blij van zo’n gps-maaier; ik krijg er een kick van als ik  
ergens kom en het klopt gewoon: een baan waar geen storende  
elementen zijn, waar je rustig kunt zijn en werkelijk kunt genieten.  
Geen mens maait zo recht als een gps-maaier. Helaas hoor ik dat ze 
nog wel wat kinderziektes hebben: heel erg snel zijn niet, noch sociaal. 
Persoonlijk zou ik ze ’s nachts inzetten, mits dit mogelijk is, natuurlijk, 
aangezien sommige golfbanen nabij woonwijken liggen.

Wat ik ook tegenkwam en wat een beetje het kind in mij naar boven 
haalde, was een soort hovercraft. Als je baan net zo nat is als de Green 
Eagle tijdens de Porsche European Open, zou dit een leuk speelgoedje 

zijn om jezelf te verplaatsen over de baan. Je ziet er werkelijk niets van; 
je vliegt als een veertje over de baan. Dat kan ik van geen enkel ander 
vervoersmiddel zeggen dat ik ooit ben tegengekomen. Wat zou je er 
verder nog mee kunnen doen? In de ochtend dauw sweepen, en zand 
invegen na het dressen, om twee dingen te noemen. Is het werkelijk 
nuttig? Nee, daar ben ik niet van overtuigd. Maar ik vind wel een leuk 
idee dat die jongens en meisjes er zo mee bezig zijn, verder kijken dan 
hun neus lang is, openstaan voor nieuwe ideeën en ook bereid zijn wat 
nieuws te proberen. 

Dan de PuttView, een stukje technologie dat misschien niet in een 
greenkeepersmagazine thuis hoort, maar toch de moeite waard om te 
vermelden. Bij het gebruik kan ik zelfs putten met deze innovatieve bril. 
Hoe werkt het? De bril leest de green voor je, hoever je moet uithalen 
met je putter om de ideale snelheid te krijgen; hij wijst aan waar je op 
moet mikken en hoe de balrol uiteindelijk zal zijn. Het lijkt wel een 
soort coach, die met verschillende instellingen aan je wensen en level 
aan te passen is.

Hoewel de baan er op tv prachtig uitzag, ondanks de uitdagende 
omstandigheden door de hevige regenval, waren er toch een paar 
dingen die mij een beetje tegenstonden. Toch kan ik terugkijken op 
een geslaagd evenement waar ik veel van heb geleerd, naast met mijn 
eerdere ervaringen waarbij alles tot in detail geregeld was, de 
voorbereidingen tot in de puntjes waren uitgevoerd en de 
communicatie met belanghebbenden vlekkeloos verliep. 

Ik ben weer een mooie ervaring rijker, in mijn ontwikkeling van  
amateur tot professional. What’s next?

Porsche European Open
op Green Eagle Golf Course 2017 Door Melissa Minnaard

NGA-Nieuws



Maandag 9 oktober 2017 speelden NGA-leden en sponsoren weer  
de jaarlijkse nationale NGA-greenkeeperswedstrijd op Golf- & 
Countryclub Geijsteren. Een 83-tal greenkeepers en sponsoren was 
naar het zuiden afgereisd om deel te nemen aan deze wedstrijd. 
‘s Morgens werden de deelnemers ontvangen met koffie, thee en 
natuurlijk een stuk Limburgse vlaai. Na een welkomstwoord van 
NGA-voorzitter Koert Donkers, met een speciaal welkom voor het 
nieuwe NGA-lid Dennis Koopman en sponsor FullRiver, begaven 
de deelnemers zich naar de holes. De door Range King en Duchell 
gesponsorde nieuwe NGA-holevlaggen konden hier voor het eerst 
aanschouwd worden. Wederom toonde Manfred van der Wal zijn 
goede golfvaardigheid en nam hij de beker met de grote oren mee 
naar Rotterdam. Manfred kan de titel volgend jaar weer verdedigen, als 
we te gast zijn op golfbaan De Hoge Kleij in Leusden. Vincent de Vries 
stelt zijn baan beschikbaar voor de NGA-greenkeeperswedstrijd 2018, 
waarvoor alvast hartelijke dank! Tijdens de wedstrijd was er door een 
veertiental spelers een birdie geslagen; Rob Hoekstra sloeg er zelfs vijf. 
Zoals elk jaar was hier een prijsje voor, dit jaar met een 
maatschappelijk tintje. De birdies, handgemaakte vogeltjes, waren 
gemaakt door kinderen in Tanzania via de Watoto-organisatie.

Ondanks de tijd van het jaar en de vele regenbuien van voorafgaande 
dagen was de baan goed bespeelbaar en lag hij er keurig bij. De greens 
waren snel en de fairways was strak gemaaid. Complimenten voor  
Eric Wijnhoven en zijn greenkeepersteam! Voor enkele greenkeepers en 
sponsoren met wat minder golfervaring was er een clinic georganiseerd. 
Het was een bewolkte dag, maar regen viel er gelukkig pas na onze 
binnenkomst in het clubhuis. Tijdens de borrel vond de prijsuitreiking 
plaats. De dag werd afgesloten met een heerlijk diner voor de 
liefhebber.

We kunnen weer terugkijken op een gezellige en geslaagde dag,  
met dank aan: 
• Golf- & Countryclub Geijsteren (bestuur, horeca, pro en 
  greenkeepersteam), 
• VGR (Arwin Verschoor) en ICL (Twan van Wijk) voor de 
  lunchpakketten, 

• Duchell en Range King voor de nieuwe NGA-holevlaggen, 
• bestuur NGA, Monique Madsen, Jan-Huub van der Heijden en 
  Vincent de Vries.

Namens de organisatie,
Antoon Kuijstermans

26e NGA-greenkeeperswedstrijd

16 november NGA contact middag/avond incl. ALV op The International Amsterdam
De GAB/Zuid regiodag is op 21 februari 2018.
Nationaal Golf & Groen symposium 7 december 2017, aansluitend GOTY2018 verkiezing
DTRF – WUR Kennisdag 8 december 2017
Nationale Grasdag op 24 januari in de Amsterdam ArenA
Het NGA-hoofdkantoor is per 24 oktober 2017 verhuisd naar de Orteliuslaan1041 3528 BE in Utrecht
23, 24 en 25 januari de BTME Harrogate 

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

Agenda
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HGM, de specialist voor golfaccommodaties.
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Wij staan voor kwaliteit en een scherpe prijs.

NLadviseurs

KWALITEITSVERHOGING DOOR UITVOERBAAR ADVIES

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

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

MEER INFORMATIE:

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

POWER-TRIM KANTENSNIJDERS

KIES VOOR
KWALITEIT

PROFESSIONELER KAN HET NIET

Stalen kogelgelagerde wielen met rubber banden
Stilstaand mes bij het starten van de motor

Horizontaal- en vertikaal verstelbaar mes
Verhooge beschermkap achter snijmes

4.0 PK Honda motor met ‘OIL ALERT’
Diepte instelhendel op de duwboom

Gesloten mes-as met kogellagers
Beschermkap op de poelies

Beveiligingssysteem
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Greenkeepers die op zoek zijn naar een beluchter, 
komen al snel bij VGR Groep uit. VGR Groep is 
namelijk dealer van het Britse merk Sisis, dat een 
breed assortiment aan beluchters in huis heeft. 
Ruud de Deugd van VGR: ‘Met beluchten wordt 
de wortelgroei van de grasplant gestimuleerd. Je 
brengt lucht in de greens en verbetert bovendien 
de afwatering. Dat is met name in natte periodes 
erg belangrijk. De werkwijze past perfect bij het 
motto van VGR: de bodem als basis.’ 

Twee bewerkingen in één werkgang
Alle machines kunnen op aanvraag gedemon-
streerd worden door VGR. De Deugd gaat boven-
dien regelmatig zelf op pad om de machines te 
demonstreren. Zo kwam VGR ook met Golfbaan 
Zuid-Drenthe in aanraking. Per 1 januari van dit 
jaar nam de Drentse baan het onderhoud in eigen 
beheer. Er moesten dus ook machines aangeschaft 
worden. Toen greenkeeper Ronnie Edens 
aanwezig was bij een demonstratie van VGR en de 
Sisis Multitiner in actie zag, was hij direct 
enthousiast. Hij besloot tot aanschaf over te gaan 
en kreeg het model begin dit jaar geleverd.

Golfbaan Zuid-Drenthe bestaat uit een 9-holes 
links course en een 6-holes par-3 baan. Het comple-
te terrein van 44 hectare wordt onderhouden door 
slechts twee greenkeepers. ‘Met weinig mankracht 

is de Sisis Multitiner een uitkomst’, vertelt Edens. 
‘De Multitiner is een eenvoudige machine: hij 
bevat geen hydrauliek en heeft nauwelijks onder-
houd nodig. De machine kan achter een compact-
trekker geplaatst worden en werkt met een hoge 
snelheid. Wij hebben slechts een halve dag nodig 
om alle greens en voorgreens te beluchten. Ter 
vergelijking: met de machine die we eerst hadden, 
deden we er soms wel twee dagen over.’

Goede service
Edens schat dat hij de machine eens per vier 
weken gebruikt. Bij het inzetten van de machine 
zorgt hij er meteen voor dat er vooraf bezand is. 
Edens: ‘Als je eerst licht bezandt en vervolgens 
belucht, werk je het zand meteen in de gaatjes. 
Je hoeft het zand dan achteraf niet in te slepen: 
het scheelt je dus een complete werkgang.’ De 
Multitiner heeft smalle pennen die tien centimeter 
diep de grond in gaan. Op een links course als die 
in Zuid-Drenthe, waar de bodem erg zanderig is, 
is dat precies genoeg. Bovendien blijven de spo-
ren die de machine achterlaat daardoor beperkt, 
legt Edens uit. ‘Je ziet aan de baan nauwelijks dat 
er is belucht. De “schade” is beperkt, zeker als je 
er nadien overheen gaat met de greenmaaier. 
Speltechnisch ondervind je er dus weinig nadeel 
van.’

Edens is bovendien erg te spreken over de service 
van VGR, zo geeft hij aan: ‘VGR heeft na de aan-
schaf altijd contact gehouden. Ruud belt regel-
matig om te vragen hoe de machine bevalt en 
hoe het gaat. Mochten we eens tegen problemen 
aanlopen, dan kunnen we bij VGR aankloppen 
voor assistentie. Onlangs was er bijvoorbeeld een 
keer een pennetje afgebroken. VGR gaat dan direct 
op zoek naar de oorzaak en zorgt ervoor dat wij 
een nieuw onderdeel krijgen. Die service bevalt 
heel goed.’ Al met al is Edens dus tevreden over 
zijn aanschaf. ‘De Sisis Multitiner is gewoon heel 
degelijk. Wij zijn blij dat we deze machine gekocht 
hebben bij VGR.’

Greens snel beluchten met de 
Sisis Multitiner
Golfbaan Zuid-Drenthe aan de slag met beluchter van VGR

Golfbaan Zuid-Drenthe schafte begin dit jaar 

een Sisis Multitiner 1800 aan bij VGR Groep. De 

machine wordt op de golfbaan in Erica ingezet

voor het beluchten van de greens, tees en 

voorgreens. Na enkele maanden van gebruik 

tonen de greenkeepers zich enthousiast over de 

beluchter: ‘De Sisis Multitiner werkt snel en heeft 

weinig onderhoud nodig. Voor ons is de machine 

echt een uitkomst.’

Auteur: Nino Stuivenberg

ADVERTORIAL

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-7135
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Goed genoeg voor het  
French Open is bij lange  
na niet genoeg voor  
de Ryder Cup

Alejandro Reyes
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Jos Theunissen van Melspring aan de telefoon 
op de redactie van Greenkeeper Magazine: ‘Wij 
zijn trots om met onze meststoffen en liquids te 
mogen bijdragen aan het succes van de golfbaan 
waar het French Open altijd wordt gehouden.  
De superintendent daar wil ons graag ontvangen 
en vertellen hoe hij deze baan prepareert voor de 
Ryder Cup in 2018. Zin om mee te gaan?’ Natuurlijk 
hebben wij zin om mee te gaan. Parijs is sowieso 
geen straf en het verhaal van Reyes klinkt wel heel 
sensationeel. Welke greenkeeper van onder de der-
tig jaar krijgt zo’n klus op zijn bordje?

Alejandro Reyes is oorspronkelijk afkomstig uit 
Spanje en heeft zowel in Spanje als Engeland op 
universitair niveau agronomie gestudeerd. Daarna 
heeft hij in Zuid-Spanje een paar jaar op een aan-
tal Jack Nicklaus-banen gewerkt: ‘Oorspronkelijk 
begon ik gewoon als greenkeeper, maar toen de 
crisis toesloeg en een groot deel van de staf werd 
ontslagen, was ik al snel als superintendent verant-
woordelijk voor meerdere banen en gaf ik leiding 
aan 25 greenkeepers.’

In de normale mensenwereld heb je goed,  

beter, best. In de golfwereld kun je dat  

gevoeglijk vervangen door goed, beter en 

daarna als superlatief Ryder Cup. Voor de  

34-jarige greenkeeper én superintendent 

Alejandro Reyes is het leven al sinds 2014 

een droom, toen hij werd aangenomen om de 

belangrijkste golfbaan van Frankrijk klaar te 

stomen voor de Ryder Cup in 2018.

Auteur: Hein van Iersel

INTERVIEW

Op een toevallige 

septemberdag geven de 

greens ruim over de 11  

op de stimp aan
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Reyes vertelt verder: ‘In 2013, toen ik 29 was, liep 
ik tegen de vacature van Le Golf National aan. De 
Franse golffederatie had de instemming van de 
organisatie om de Ryder Cup in 2018 te organi-
seren, op voorwaarde dat de baan in orde was. 
Daarvoor zocht de federatie een superintendent 
met tournament experience en een brede kennis 
van irrigatie. Ik werd op gesprek gevraagd. Een van 
de eisen was goed Frans kunnen spreken. Dat kon 
ik niet, maar gelukkig had ik drie maanden de tijd 
om Frans te leren. En toen ze mij aan het begin van 
het tweede gesprek vroegen of ik het in het Frans 
of Engels wilde doen, heb ik voor Frans gekozen.’ 
Reyes vertelt het nu met een brede smile, maar het 
is duidelijk dat het wel een gokje was, zeker toen 

verteld werd dat hij halverwege het interview niet 
meer terug kon naar het Engels. 

Om een lang verhaal kort te maken: Reyes kreeg 
de baan. ‘Ik kreeg de eerste dag een enorm pak 
papier op mijn bureau gestort met de opdracht 
dat te realiseren. Ook aan geld was gedacht. Via 
een kleine verhoging van de contributie voor het 
lidmaatschap van de landelijke golffederatie en 
verdere financiering van de regio was in totaal 
zeven miljoen euro opgehaald. Met dat geld heb-
ben we het voor elkaar gekregen om in vier jaar 
het programma uit te voeren dat nodig was om de 
baan Ryder Cup-klaar te maken.’ 

Reyes: ‘Je moet niet denken dat Le Golf National 
een slechte baan was. Verre van dat, maar de Ryder 
Cup is gewoon een andere categorie, waarvoor 
heel andere normen gelden. De greens en zo 
waren prima in orde, maar de fairways, bijvoor-
beeld, waren maar matig gedraineerd.’ Reyes legt 
uit: ‘De organisatie van een mega-event is voor 
een groot deel risicomanagement. Normaal wordt 
de Ryder Cup gespeeld in een periode dat Le Golf 
National erg droog is, maar dat is natuurlijk niet 
te voorspellen. Daarom moest de baan optimaal 
gedraineerd worden, zodat de fairways ook na een 
wolkbreuk razendsnel weer droog zouden zijn. De 
keiharde eis was dat de baan na 90 mm regen in 
drie uur weer bespeelbaar moest zijn.’ Reyes: ‘Toen 
ik hier in 2013 kwam, was dat ondenkbaar. In de 
winter was het bijvoorbeeld verboden om met 

trolleys de baan in te gaan.’ Dat is gerealiseerd door 
het zogenaamde sand banding. Dit is een dubbele 
drainage. Dwars boven op de normale drainage 
is 140 kilometer oppervlakkige drainageslits 
gelegd. Dit zijn sleufjes van 15 of 20 centimeter 
diep, gevuld met grof zand, die het regenwater 
snel afvoeren naar beneden, waarna het door het 
hoofdstelsel van drains verder wordt afgevoerd. 
Ook de cijfers van de beregening zijn indrukwek-
kend. Reyes lepelt wat cijfers op: 1500 sprinklers, 
die met elkaar verbonden zijn door meer dan 
50 kilometer aan sleuven, met daarin HDPE-
slangen met een diameter van tussen de 32 en 
315 mm en aangestuurd door een Toro Lynx-
beregeningscomputer. 

Complete flatgebouwen zijn 

onder de grond verdwenen.

Jos Theunissen (Melspring) en Alejandro Reyes.

 ‘Ik kreeg de eerste dag een 

enorm pak papier op 

mijn bureau gestort met de 

opdracht dat te realiseren
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Dressen 
Le Golf National probeert op een aantal manieren 
de baan waterproof te maken. Allereerst hebben 
er de afgelopen jaren intensieve drainagewerk-
zaamheden plaatsgevonden, zodat water zo snel 
mogelijk kan worden afgevoerd, maar het zeer 
intensieve topdressingprogramma draagt daar ook 
aan bij. De greens worden in het seizoen iedere 
week een fractie van een millimeter zandgedresst; 
eens per jaar gaat de baan een aantal weken dicht 
en vindt het intensieve onderhoud plaats. Er wordt 
dan ruim één centimeter dressgrond op de greens 
gereden. Al met al wordt per jaar tegen de twee 
centimeter dressgrond aangebracht. En dat is ook 
te zien en te horen. Ik maak tegen Theunissen 
de flauwe grap dat de greens wel klop klop klop 
eikenhout lijken te zijn, zo hard. Als je op de greens 
staat, heb je geen stimpmeter nodig om te weten 
dat deze razendsnel, maar ook keihard zijn. Op een 
toevallige septemberdag zouden de greens vol-
gens de aanwezige greenkeeper ruim over de 11 
op de stimp aangeven. Onder wedstrijdcondities 
en als de greens twee keer gemaaid en gerold wor-
den, is dat nog aanmerkelijk sneller.

Reyes vindt dat intensieve dressen handig uit 
een aantal oogpunten. Doordat er bijna geen 
organische stof in de toplaag zit (minder dan 1 
procent), groeit het gras eigenlijk op een neutrale 
ondergrond en kun je de grasgroei perfect sturen.  
De bemesting van de greens gaat daarom hon-
derd procent via in water oplosbare meststoffen, 
die met een state of the art Jacobsen-veldspuit 
worden aangebracht. Deze veldspuit is gps-onder-
steund en weet dus in principe exact waar hij spuit 
en niet spuit. Reyes gebruikt die optie echter niet; 
hij vertrouwt op een ‘ouderwetse’ foam marker. 
Op de greens wordt naast een vloeibare bemes-
ting ook de Melspring biostimulant programma 
gebruikt. Dat zou compenseren voor de hoge 
stress niveau dat het gras ondervindt door onder 
andere het korte maaien. 

De fairways worden gedeeltelijk vloeibaar bemest 
en deels granulair met Marathon van Melsping. 
Waar de vloeibare meststof op de greens met de 
Jacobsen-veldspuit wordt aangebracht, gebeurt 
dat op de fairways via het beregeningssysteem. 
Voor de greens zou dat niet precies genoeg zijn. 
Wat betreft grassamenstelling bestaan de greens 

Een perfecte baan met perfect materieel – er is een apart team van drie mensen van slijpbankenfabrikant 

Bernhard om de kooien scherp te houden.

Jos Theunissen (Melspring) en Alejandro Reyes.

INTERVIEW

Het lijkt erop dat hier 

complete flatgebouwen 

vermengd met wat zwarte 

grond werden gedumpt

7 min. leestijd

• Le Golf National is eigendom van de Franse golffederatie 

•  Belangrijkste baan is de Albatros, met 25 French Opens, 1 World Amateur Golfers  

Championship, de Ryder Cup in 2018 en de Olympische spelen in 2022

• Drie banen: Albatros, Aigle en Oiselet, met in totaal 45 holes

• Oppervlakte: 139 hectare

• 95.000 m² practice area, twee driving ranges en zeven putting greens (5.500m²)

• 24 m/v in het greenkeepingteam
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uit een mix van straatgras en struis. Een mix die in 
Nederlandse ogen misschien niet heel helemaal 
Green Deal-proof is, maar waar Reyes heel tevreden 
mee is. Wat daarbij helpt, is het feit dat de golfar-
chitect heel goed geluisterd heeft naar de slogan 
trees and golf do not mix. Bomen zijn non-existent 
op de baan, die daardoor snel kan opdrogen in 
de wind. Wat ook helpt, is dat Reyes nog steeds 
een behoorlijke medicijnkast aan fungiciden ter 
beschikking heeft – hoewel volgens de superin-
tendent ook in Frankrijk de druk toeneemt om 
met meer minder chemie te werken. Maar het is 
duidelijk dat de wens om compleet zonder chemie 
te werken in Frankrijk minder leeft dan elders in 
noordelijker Europa. De inzet van onder andere de 
biostimulants van Melspring zou Reyes helpen het 
gebruik van chemie naar beneden te brengen.
 
Bouwsloop
Reyes neemt ons mee de baan in. Hij brengt ons 
naar een plek waar de greenkeepers bezig zijn met 
het prepareren van een aparte driving range voor 
de Ryder Cup en wijst ons op de bouwsloop die 
uit de grond is gehaald. Alles waarvan je niet wilt 
dat het onder een golfbaan wordt gestopt, is hier 
naar boven gekomen. Stukken puin van minimaal 

honderd kilo, pvc-pijpen, maar ook elektriciteits-
materiaal, stukken hout en ijzer. Wat blijkt? In de 
jaren tachtig was men op de golfbaan tijdens de 
aanlegperiode driftig op zoek naar gratis materiaal 
om hoogteverschillen te creëren in een verder 
relatief platte omgeving, en het lijkt erop dat hier 
complete flatgebouwen vermengd met wat zwarte 
grond werden gedumpt. 

Driving range
Ook de driving range is iets waarmee een Ryder 
Cup-baan zich onderscheidt van een normale 
baan. Op de Ryder Cup komen golfers die op 
goede dagen makkelijk een drive van meer dan 
300 meter aftikken. Op de oude driving range is 
dat niet mogelijk, dus wordt een nieuwe gebouwd, 
die ver in de naburige golfbaan steekt.

Le Golf National
Even iets over Le Golf National. Le Golf National, 
een baan die eigendom is van de Franse 
Golffederatie, is oorspronkelijk aangelegd als 
home voor het French Open. De complete baan 
bestaat uit drie verschillende banen: de champion-
ship course Albatros en twee minder prestigieuze 
banen: Aigle (Eagle) en Oiselet (Birdy). Ook dit zijn 
allemaal 18 holes courses, maar minder uitdagend 
in opzet en uitvoering. De baan werd in het begin 
van de jaren tachtig ontworpen door de Franse 
golfarchitect Hubert Chesneau. Naast een mooie, 
uitdagende baan wilde men vooral ook een baan 
die geschikt is voor grote toernooien. Praktisch 
iedere green en iedere tee is voor een groot deel 
omringd door een metershoog talud, dat primair 
is ontworpen om zoveel mogelijk toeschouwers te 
kunnen herbergen. Reyes: ‘En boven op het talud 
plaatsen we dan nog een grote tribune.’ Theunissen 
en ik kijken elkaar aan en zeggen het bijna op 

hetzelfde moment: ‘Als je deze baan bekijkt, besef 
je pas goed waarom er in Nederland geen banen 
geschikt zijn voor de Ryder Cup.’ Niet omdat ze niet 
mooi genoeg zijn of mindere greens of fairways 
hebben, maar omdat ze qua opzet en infrastruc-
tuur niet geschikt zijn. Reyes wijst op de paden op 
de baan, grotendeels lelijk asfalt. ‘Je moet je voor-
stellen dat hier in de maanden voor en na de Ryder 
Cup iedere twee minuten een zware vrachtauto 
van meer dan twintig ton overheen moet. Daarom 
zijn al deze paden berekend op veertig ton draag-
kracht.’

Negen maanden dicht
Om de belangrijkste renovaties te realiseren, is de 
baan in totaal negen maanden dicht geweest. In 
die periode zijn de drainage en de irrigatie aange-
past, maar ook een groot aantal greens. 
Algen groen en Jacobsen oranje zijn niet lelijk
Bij een topbaan horen topmaterialen. Voor Le Golf 
National is dat Jacobsen en Melspring. De baan 
is al jaren alleen maar oranje van kleur, en sinds 
kort heeft ook de Ryder Cup een sponsordeal met 
deze aanbieder. Als we later de schuur in lopen, 
is dat ook te zien. Een paar hallen boordevol 
greens-, tees-, fairway- en rough-maaiers van dit 
merk. Duidelijk is ook dat het onderhoud van al 
die machines op een hoog niveau staat. Een clubje 
mecaniciens is bezig met het slijpen van de kooien. 
Reyes legt uit dat twee van de drie mensen hier 
gedetacheerd zijn vanuit slijpbankenfabrikant 
Bernard. Voor Melspring (onderdeel van het Franse 
Olmix) is Le Golf National de eerste kennismaking 
met het beroemdste golftoernooi ter wereld. Een 
uitgelezen plek als je wilt uitstralen dat het moge-
lijk om met behulp van algen minder chemie op de 
baan kunt gebruiken. 

 Wat helpt, is dat Reyes nog 

steeds een behoorlijke 

medicijnkast aan 

fungiciden ter 

beschikking heeft

Onderkomens van de greenkeepers
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Mooi of lelijk 
Is Le Golf National een mooie baan? Dat is natuurlijk een 
vraag naar persoonlijke smaak en voorkeur. Persoonlijk ben 
ik meer een fan van banen waar de natuur en natuurbeleving 
op nummer één staan. Dat is op Le Golf National niet het 
geval. Hier gaat het om golf en golf alleen, en alleen al gelet 
op de constante stroom Japanse, Chinese en Amerikaanse 
golftoeristen lijken ze daarin goed geslaagd. Wat daarbij 
helpt, is dat je die greenfee-spelers kunt lokken met het 
Ryder Cup-logo. 

INTERVIEW

Alejandro Reyes

Le Golf National, maar sinds kort ook de Ryder Cup, is 

een 100 procent Jacobsen-baan

Beschikbare fungiciden met werkzame stof 

Strobilurine   Heritage 

Strobilurine   Scorpio

Strobilurine   Insignia 

Propiconazool   Banner Maxx

Fludioxonil   Medallion

Overal waar je kijkt, zie je het logo van 

de Ryder Cup

We love making water work

www.aquaco.nl

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

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-7136
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‘We kunnen nu sneller  
selecties maken’
Barenbrug voert droogteproeven uit met nieuwe verrolbare kassen

In april heeft Barenbrug twee verrolbare kassen in gebruik genomen van elk 10 meter breed en 40 meter lang. Het bedrijf zet de kassen in om droog-

teproeven te houden. Als het regent, worden de tunnels over de gewassen gerold en als het droog is, worden ze achter de gewassen gerold. In totaal 

kunnen de kassen 182 meter heen en weer verrold worden.
 
Auteur: Santi Raats

Vroeger werd in de glastuinbouw veel gebruik-
gemaakt van rolkassen. Tegenwoordig kiest men 
meer voor permanente constructies. 

Ook in de foliekassenbouw zijn roltunnels al jaren-
lang een begrip. Een roltunnel kan op meerdere 
plaatsen op het land vastgezet worden, zodat 
buitengewassen tijdelijk overdekt kunnen worden. 
Roltunnels zijn ook goed inzetbaar in de (boom)
kwekerij om gewassen en stekken te laten afhar-
den, in de zachte fruitteelt, in de zomerbloemen-
teelt of in de teelten waar men wil vervroegen, 
zoals de pioenrozenteelt. Maar de laatste tijd zijn 
cabrioletkassen in zwang: deze zijn van het dek 
tot de nok, inclusief de gevels, automatisch oprol-
baar binnen een minuut. Deze zijn bijvoorbeeld 
geschikt om gewassen efficiënt te laten afharden. 

De rolkassen bij Barenbrug
De verrijdbare kassen zijn elk 10 meter breed en 40 

meter lang. In totaal kunnen de kassen 182 meter 
heen en weer verrold worden. De bedekking is 
gemaakt van PE-folie. De folie laat 89 procent van 
het licht door en is diffuus, waardoor het licht zich 

goed verspreidt en er minder kans is op schade 
door bijvoorbeeld verbranding van de gewassen 
door direct licht. De constructie is van verzinkt 
staal. De profielen waarin de folie is bevestigd, zijn 
van aluminium. De zijkant van de kassen bestaat 
uit groengekleurd windbreekdoek. Beregening 

gebeurt handmatig met een slang, maar volgens 
de leverancier is het plaatsen van een beregenings-
systeem mogelijk. Aan weerszijde van het mid-
denpad voor de trekker, heeft Barenbrug zo’n 4,5 
meter ruimte voor het neerleggen van zijn plots. 

De roltunnels zijn geleverd door Rovero. 
Wanneer het vakblad Barenbrug bezoekt, laat 
Arthur Wolleswinkel, de Product Developer van 
Barenbrug, Jan van Hemert van Rovero een foto 
zien van twee andere, ietwat kleinere roltunnels 
(6,40 meter bij 40 meter en 8,00 meter bij 40 meter 
en 150 meter verrijdbaar) inclusief beregenings-
installatie die het graszaadbedrijf in Mas Grenier, 
Frankrijk, op zijn eigen locatie heeft voor testen, 
bijvoorbeeld op het gebied van verdamping. Van 
Hemert herkent de tunnel direct als een Rovero-
tunnel. ‘Dat komt omdat Rovero-roltunnels een 
andere fundatie hebben dan andere kassen’, legt 
hij uit. ‘Bij de meeste rolkassen zitten de wielen 

Van links naar rechts: Arthur Wolleswinkel, Olaf Bos, Jan van Hemert.

De zijkant van de kassen 

bestaat uit groengekleurd 

windbreekdoek



49www.greenkeeper.nl

aan de kas en liggen de rails op de grond. Bij de 
Rovero-tunnels is dat net andersom. De roltunnels 
bij Barenbrug in Nederland hebben hun fundatie 
in het veld liggen. Op die fundatie zijn via een 
betonpoer nylon wielen gemonteerd en onder-
aan de kas is een rail gemonteerd. Hierdoor is de 
kasconstructie steviger. De wieltjes zijn in hoogte 
verstelbaar in het geval van afschot.’

Schralere gronden, drogere periodes
Olaf Bos, International Product Manager Turf van 
Barenbrug, legt uit waarom de roltunnels zijn 
aangeschaft. ‘We hebben de rolkassen om onze 
eigen proeven op het gebied van droogtestress en 
-tolerantie te kunnen doen. We verkopen in min-
dere mate op rasniveau – hoewel de Grasgids zeer 
belangrijk is en onze veredelaars primair rassen 
ontwikkelen –, maar denken vooral in innovatieve 
concepten en oplossingen voor de praktijk. Wat 
zien we in de praktijk? Een veranderend klimaat; 
we krijgen te maken met sterkere periodes van 
droogte. Golfbanen, maar ook sportvelden worden 
steeds schraler aangelegd om het systeem en het 
risico op ziektes controleerbaar te houden. Aan 
de andere kant wordt beregenen steeds meer aan 
banden gelegd. Dat betekent dat na een week van 
droogte en hitte op een dergelijke golfbaan of 
sportveld het gras weg kan vallen. Gras moet dus 
beter tegen droogte kunnen. Er zit veel verschil in 
droogtetolerantie tussen de soorten, maar zeker 
ook tussen de rassen binnen de soorten. We heb-
ben nu, mede door proeven in de tent, mengsels 
ontwikkeld aan de hand van droogteproeven die 
tot 70 procent minder water nodig hebben dan 
standaard mengsels door de goede combinaties 
te vinden. Daarnaast zien we in de praktijk ontwik-
kelingen op het gebied van duurzaamheid zoals 
Geo en Green Deal. Er mag minder of geen gewas-
bescherming gebruikt worden in de toekomst. 
Gras moet dus sneller aanslaan om de mat dicht 
te krijgen en risico’s op het wegvallen door droog-
testress tijdens de vestiging moet minder worden, 
zodat onkruid geen kans krijgt om te groeien. 
Hier hebben we bijvoorbeeld de zaadbehandeling 
Yellow Jacket Water Manager voor ontwikkeld, met 

behulp van testen in de tent. We zien door deze 
zaadbehandeling meer zaadjes kiemen en minder 
planten wegvallen tijdens de vestiging. Met andere 
woorden: we hebben in steeds grotere mate een 
droogteoverlevende plant nodig, ook in de vesti-
ging. Barenbrug werkt constant aan het denken 
in oplossingen voor dit soort praktijkproblemen. 
Daarbij moet bij velen nog een denkomslag 
plaatsvinden. Vooral op plekken waar men nog 
bestrijdingsmiddelen mag spuiten heeft men het 
voortdurend over kleur. Maar gras- en spelkwaliteit 
is belangrijker dan kleur.’

Voordelen van eigen kas
Wolleswinkel schetst de situatie gedetailleerder: 
‘Binnen onze R&D-afdeling doet research er nor-
maal gesproken veertien tot vijftien jaar over om 
een ras te ontwikkelen’. Om maar aan te geven 
hoeveel tijd nodig is voor het maken van een gras-
ras. Development kijkt vervolgens hoe de rassen 
toe te passen zijn en test hoe zij presteren, bijvoor-
beeld onder hitte- en droogtestress. Normaal voe-
ren we die testen uit in onze rain out shelter ofwel 
de proeftunnel in Frankrijk, of we laten ze uitvoe-
ren in Italië. Maar het is zeer nuttig om zelf twee 
grote roltunnels te hebben, omdat we dan niet 
afhankelijk zijn van onze zusterbedrijven in Zuid-
Europa of van momentopnames op externe insti-
tuten. Bovendien kunnen we met de tunnels hier 
in Nederland grote aantallen testen. Voor het tot 
stand komen van bijvoorbeeld Water Saver, die 70 
procent minder water nodig heeft, kwam de infor-
matie voorheen vanuit ons proefstation in Italië. 
Nu kunnen we de eerste screenings ook hier doen, 
waardoor we in zijn totaliteit meer informatie uit 
het product halen. Ook heb je voor het testen van 
prestaties onder droogtestress én onder betreding 
grotere plots nodig. Waar we in Italië zouden kun-
nen testen met plotjes van een halve bij een halve 
meter, kunnen we hier testen met plots van 2 bij 

2 meter. Door het gebruik van deze rolkassen zul-
len we al sneller in het veredelingsproces selecties 
kunnen maken van geschikte potentiële kandida-
ten voor droogtetoepassingen.’

Rolkas in plaats van cabrioletkas
Waarom heeft Barenbrug voor een verrijdbare 
kas gekozen in plaats van een cabrioletkas? Van 
Hemert geeft toe dat de cabrioletkas, bij hen ‘Roll 
Air’ geheten, een luxe kasuitvoering is met de 
nieuwste technologie, maar dat daaraan ook een 
prijskaartje hangt. Wolleswinkel voegt toe: ‘We 
zochten met name functionaliteit. Bij deze kas heb-
ben we door de uitrolbare afstand van 182 meter 
in totaal maar liefst twee maal 400 vierkante meter 
tot onze beschikking. Als we een dergelijke opper-
vlakte aan cabrioletkas hadden moeten aanschaf-
fen, was dat onbetaalbaar geweest.’

4 min. leestijd ACHTERGROND

We verkopen minder op  

rasniveau en meer  

op oplossingniveau

Doordat de kas verrolbaar is,  

beschikken we over twee 

maal 400 vierkante meter
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Nieuw groenlabel  
als aanjager voor  
GEO-certificaat 
golfbaan
NGF en GEO slaan de handen ineen voor verdere 
verduurzaming golfbaanonderhoud

Met de aankomende Green Deal Sportvelden 2020 kunnen golfbanen er haast niet meer omheen: golfbaanonderhoud dient duurzaam en ‘groen’ plaats 

te vinden. Oftewel: binnen een paar jaar zijn gewasbeschermingsmiddelen op de golfbaan verleden tijd. Als eerste golforganisatie in de wereld voert de 

Koninklijke Golf Federatie (NGF) samen met de Schotse Golf Environment Organization (GEO) een groenlabel in voor bedrijven die het onderhoud aan 

golfbanen aantoonbaar duurzaam uitvoeren. Dit Recognized Supplier Label legt tevens een verantwoordelijkheid bij de golfbaanaannemer.

Auteur: Guus van Rijswijck

The most important shot in golf is the next one’, 
zei de legendarische Amerikaanse golfer Ben 
Hogan ooit. Misschien hadden de NGF en de GEO 
deze quote in gedachten, toen zij gezamenlijk een 
nieuw certificaat ontwikkelden dat zich richt op 
duurzaam golfbaanonderhoud: het Recognized 
Supplier Label. Het label is bedoeld als erken-
ning voor ondernemingen die deze rol actief en 
transparant invullen. ‘De bedrijven die golfbanen 
onderhouden, spelen een belangrijke rol in het 
Nederlandse duurzame golfprogramma’, zegt 
Jonathan Smith, executive director van GEO.  
‘En het is geweldig dat zij zo betrokken zijn. Deze 
bedrijven tonen een proactieve benadering van de 
manier waarop zij hun beheer van banen opzetten 
en uitvoeren.’ Richard Kooloos, lid van het bestuur 
van de NGF, noemt duurzaam beheer van golfba-
nen terecht een speerpunt van de NGF. ‘Naast de 
federatie en de beheerders van golfbanen spelen 
de ondernemingen daarin een belangrijke rol.’

Criteria voor het RS-label
Smith en Kooloos hebben het over de volgende 
stap om golfbanen GEO-gecertificeerd te maken 
door de introductie van een nieuw groenkeurmerk, 
het Recognized Supplier Label. In Nederland heeft 
ongeveer de helft van de ruim 240 golfbanen het 
onderhoud en beheer uitbesteed aan een van de 
twaalf gespecialiseerde bedrijven die ons land rijk 
is. Voor hen is het nieuwe label bedoeld; onlangs 
kregen zij een uitnodiging van de NGF en de GEO 
om voor het label in aanmerking te komen. Zij 
moeten dan wel aan een aantal criteria voldoen. 
Zo moet de golfbaanaannemer ervoor zorgen 
dat de golfbanen in (volledig) onderhoud uiterlijk 
binnen één jaar na ondertekening van het onder-
houdscontract GEO-gecertificeerd zijn. Ook dient 
de aannemer de Green Deal Sportvelden te onder-
schrijven, gericht op het uitfaseren van pesticiden 
in golfbaanbeheer, voor zover technisch mogelijk, 
en zich naar vermogen inzetten voor deze missie. 

‘Met het nieuwe groenlabel 

willen de GEO en het NGF 

bedrijven die duurzaam 

beheer centraal stellen ook 

als zodanig erkennen’
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Een derde criterium is dat de aannemer in samen-
werking met de beheerder van de betreffende 
golfbaan deelneemt aan de jaarlijkse registratie 
van het gebruik van pesticiden op basis van de 
officiële Green Deal-monitoring.

Stok achter de deur
Met name het eerste criterium is interessant. 
Het maakt de verantwoordelijkheid voor GEO-
certificering van golfbanen een gedeelde verant-
woordelijkheid van opdrachtgever en opdracht-
nemer. Deze laatste zal er als gezegd voor moeten 
zorgen dat een golfbaan uiterlijk binnen een jaar 
GEO-gecertificeerd is. Een extra stok achter de 
deur, zo lijkt het. Volgens Joris Slooten van het 
NGF kwam de vraag naar dit label uit de markt. 
‘Op die manier willen de GEO en het NGF bedrij-
ven die duurzaam beheer centraal stellen ook als 
zodanig erkennen.’ Slooten verwacht niet dat dit 
voor ongewenste extra druk bij golfaannemers zal 
zorgen. ‘Er zijn in ons land momenteel 121 banen 
bij het GEO-proces betrokken: 76 van hen zijn al 
gecertificeerd en 45 zijn onderweg om deze status 
te bereiken. Nederland is daarmee wereldwijd ver-
uit koploper.’ Het GEO-proces houdt in dat er voor 
zes thema’s nulmetingen worden uitgevoerd en 
doelstellingen worden geformuleerd. ‘De thema’s 
zijn: landschap en ecosystemen, energie, water, 
milieukwaliteit, ketenbeheer, en mens en samenle-
ving. Bij de nulmeting gaat het om de vraag: waar 
sta je? en bij het stellen van doelen om de vragen: 
waar zou je willen staan en hoe kom je daar? Denk 
aan besparingen op het gebied van energie, water 
en pesticiden.’

Goed initiatief 
Er wordt wel enige inspanning verwacht van 

de aannemers, vertelt Slooten. ‘Het gaat om het 
uitwerken van een werkplan, waarin actief werk 
wordt gemaakt van de doelstellingen. De NGF zet 
daar vier consultants voor in, die op onze kosten 
ondersteuning bieden bij het GEO-proces.’ Slooten 
noemt aannemers als de belangrijke stakeholders 
in het golfbaanbeheer. ‘We zetten graag een stapje 
extra om hen te ondersteunen en het proces te 
faciliteren om hen dit label te laten verkrijgen.’  
De kosten voor de aannemers zijn minimaal, 
 volgens Slooten; die komen neer op zo’n  
driehonderd euro per jaar. 

Gerard van der Werf is directeur van De Enk Groen 
en Golf, een groenbedrijf dat zich onder andere 
bezighoudt met aanleg en onderhoud van golf-
banen. Van der Werf vindt het nieuwe groenlabel 
een goed initiatief. ‘Het lijkt me een prima aan-
vulling op onze certificeringen, zoals de ISO- en 
Groenkeur- certificering en de CO2-prestatieladder. 
Het geeft aan waar je als bedrijf staat. Ik vind het 
belangrijk dat we met zijn allen goed met de pla-
neet omgaan; we zijn hier te gast. Daar heb je op 
zich geen certificaat voor nodig. Het kan wel een 
aanjager zijn voor bedrijven om het golfbaanon-
derhoud minder milieubelastend uit te voeren.  
Het beperken van de inzet van gewasbescher-
mingsmiddelen, brandstoffen voor machines en 
water voor beregening van de golfbaan is niet 
genoeg. Er is daarnaast aandacht nodig om te 
komen tot reducering van het aardgas- en elektri-
citeitsverbruik in het clubhuis en op een andere 
manier met afval om te gaan.’ 

Waardering
Over de eventuele extra kosten van dit label maakt 
Van der Werf zich niet druk. ‘Alle partijen die bij 
aanleg en onderhoud van golfbanen zijn betrok-
ken, zijn bezig om dit zo “groen” mogelijk te doen. 
Normaal gesproken wordt geregistreerd hoeveel 
en welke meststoffen er gebruikt worden. De ene 
aannemer heeft certificaat X en de andere heeft 
certificaat Y. Een golfbaan zal niet gauw een partij 
uitsluiten die een bepaald certificaat niet bezit.  
Het is natuurlijk mooi als golfbanen waardering 
hebben voor een certificaat. Welk certificaat het 
meest wordt gewaardeerd, zal voor elke golfbaan 
verschillend zijn.’ Van der Werf benadrukt dat de 
introductie van het nieuwe groenlabel volgens 
hem geen verplichting inhoudt voor aannemers 
om dit nieuwe certificaat te halen. ‘Het is vrijblij-
vend om mee te doen; dat beslis je zelf. En daar-
naast betekent het ontbreken van een certificaat 
niet dat je niet duurzaam bezig bent. Ik zie het 
eerder als een stimulans om je in te spannen voor 
GEO-certificering van een golfbaan, Het maakt 

duidelijk hoe je omgaat met bijvoorbeeld afvalstof-
fen en resources en laat zien dat je duurzaam bezig 
bent.’

Bewijs van erkenning
Volgens Joris Slooten zijn alle aannemers actief en 
een op een geïnformeerd over het nieuwe label. 
‘Een aantal heeft zeer positief gereageerd; zij zien 
het als een bevestiging van hun inspanningen op 
duurzaamheidsgebied. Van andere ondernemin-
gen hebben we nog niets gehoord.’ Aannemers 
kunnen op elk moment instappen, aldus Slooten. 
Er komen met regelmaat nieuwe plekken beschik-
baar. ‘Het is aan de aannemer wanneer hij instapt 
om het Recognized Supplier Label te verkrijgen. 
Velen vinden het fijn om een bewijs van erkenning 
te krijgen voor de inspanning die ze toch al ver-
richten.’ Daarnaast heeft het label nog een belang-
rijk voordeel, vertelt Slooten. ‘Op dit moment is het 
nog niet haalbaar om het gebruik van gewasbe-
schermingsmiddelen op de golfbaan geheel ach-
terwege te laten.’ Het is volgens Slooten mogelijk 
dat er nog onvoldoende alternatieven zijn voor 
bepaalde pesticiden als de Green Deal na 2020 is 
afgerond. ‘Dat roept de vraag op welke voorwaar-
den gesteld mogen worden aan kwalitatief beheer 
van golfbanen die in aanmerking komen voor 
verlenging van een eventuele uitzondering. Mocht 
de overheid voorwaarden stellen aan het gebruik 
van bepaalde pesticiden na 2020, dan anticipeer 
je met zo’n extra certificering alvast op die situatie.’ 
De Enk Groen en Golf laat wat dat betreft niets aan 
het toeval over, vertelt Van der Werf: ‘Als branche 
willen we de komende jaren met zo min mogelijk 
chemische middelen golfbanen onderhouden.  
Wie A zegt, moet ook B zeggen. Wij gaan dus ook 
onze handtekening zetten om voor dit label in  
aanmerking te komen.’

5 min. leestijd ACTUEEL
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Betere banen
Wat voor moois wordt er gebouwd en gemaakt in golfend Nederland?

De Projectenparade is een overzicht van de leukste, mooiste en meest bijzondere renovaties, nieuwbouwprojecten of verbeteringen aan nieuwe  

en bestaande banen. Uw project ook op deze pagina´s in Greenkeeper? Stuur een e-mail naar Lieke van der Weijde (lieke@nwst.nl) en u krijg alle de 

juiste formulieren toegestuurd.

REALISAtIE GOLFBAAN HAMACHER HOtELS

Op 1500 meter hoogte in de Oostenrijkse bergen is een 9 holes golfbaan  
gerealiseerd met kunstgras greens van ong. 300 m2 per stuk en kunstgras 
Tee’s van 4 x 4 meter. Gezien de hoogte lukte het de greenkeepers niet om 
het natuurgras in de juiste condities te houden en daarom is er gekozen voor 
kunstgras. In de winter ligt de baan vol sneeuw en zodra de sneeuw is ver-
dwenen kan men eigenlijk direct spelen. Naast de 9 holes is er ook een lange 
kunstgras teeline gemaakt van 50 x 2 meter breed. Dit teegras geeft een prima
“fairway” gevoel en blijft mooi rechtop staan. Om te oefenen is er voor het
hotel een grote chipping en putting green uit kunstgras.

Opdrachtgever: Hamacher Hotel
Contactpersoon opdrachtgever: Werner Hamacher
Contactgegevens opdrachtgever: wh@hamacher-privathotels.com
Architect: Diethard Fahrenleitner
Contactgegevens architect: tb.fahrenleitner@aon.at

Aannemer: Myview Golf
Contactpersoon aannemer: Mike van der Lee
Contactgegevens aannemer: mike.vanderlee@myviewgolf.eu



53www.greenkeeper.nl

RENOVAtIE NIEUWE GREEN BEREGENING REyMERSWAEL

Op golfcentrum Reymerswael is de nieuwe Green beregening en bestu-
ring op de oude 9 holes gerenoveerd. De huidige Green beregening 
wordt aangestuurd door 2 kleppen achter de Green, welke elk 2 sproeiers 
aanstuurt. Hier is later nog met een aparte klep voor-Green beregening 
bij gemaakt. Dit alles gaan we vernieuwen naar de systemen van deze tijd. 
1 handafsluiter achter de Green, voor de Green en voor-Green sproeiers, 
verder zullen alle sproeiers Single Head Control aangestuurd worden. Met  
het nieuwe systeem zullen de oude kasten vervallen en zal alles via een 
decodersysteem aangestuurd worden. Het nieuwe Toro Lynx besturings-
systeem wordt aangestuurd via een computer. Hierdoor is Golfcentrum 
Reymerswael niet alleen maar up-to-date, maar wordt het ook mogelijk 
gemaakt voor de Greenkeepers om door middel van een app op telefoon 
of iPad, de beregeningsinstallatie aan te sturen. 

Opdrachtgever: Golfcentrum Reymerswael
Leverancier materiaal: Toro (Jean Heybroek)

VERBEtERING GOLF CLUB DES SEPt FONtAINES

Golf club des Sept Fontaines is een bekende  
45 holes golfbaan vlakbij het centrum van Brussel in 
het Zoniënwoud. De baan ondergaat elk jaar  
verbeteringswerken. Dit jaar is de golfbaan bezig 
geweest met het rooien van zieke en versleten 
bomen, of bomen die teveel in het spel stonden. 
Doordat er meer ruimte en licht vrijgekomen is rond 
bepaalde greens heeft men van de gelegenheid 
geprofiteerd bepaalde greens & surrounds opnieuw 
te shapen, nieuwe glooiingen aan te brengen, het 
oppervlakte water van de greens oppervlakkig weg 
"te duwen". Nieuwe glooiingen die de strategie van 
de holes verbetert. Compleet versleten bunkers  
werden vernieuwd en ook hier werd de omgeving 
helemaal opnieuw geshaped om de eerder  
aangelegde bunkers beter in hun omgeving aan  
te passen en te integreren.

Opdrachtgever: Golf Club des Sept Fontaines
Contactpersoon opdrachtgever: Emanuel 
Weymeersch

Architect: Diamond Golf Architects
Contactpersoon architect: Dimitri van Hauwaert

Aannemer: zelfstandige shaper in combinatie met 
greenkeepers van de club

PROJECTEN
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NAUWKEURING MAAIEN WAS NOG 
NOOIT ZO EENVOUDIG

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

De 7400A terraincut  trim & surrounds maaier biedt de perfect combinatie van kracht 
en behendigheid. U kunt de werkbreedte tijdens het maaien aanpassen van 172,7 cm 
naar 188cm, door middel van een tuimelschakelaar. Wilt u resultaten waar u altijd al van 
gedroomd heeft? Neem dan vandaag nog contact op met uw dealer en vraag
naar een demonstratie en offerte op maat.

OFFICIAL
GOLF COURSE
EQUIPMENT
SUPPLIER
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UItBREIDING GOLF DU HARAS

Golf du Haras heeft gronden kunnen bijkopen waardoor hij de gele-
genheid gekregen heeft om van een kleine compact 9-holes naar 
een volwaardige 9-holes over te gaan, par 36 met 2 par vijven. 
Tijdens de eerste fase (begin 2016), hebben we op de nieuwe 
gronden 3.5 holes gebouwd -waaronder 4 nieuwe greens-, bomen 
gerooid en nieuwe afslagplaatsen en fairways uitgebreid, allemaal 
buiten de oorspronkelijke 9 holes baan. In de tweede fase, wanneer 
de nieuwe holes opengegaan zijn, hebben we op de reeds bestaan-
de holes, alle bunkers veranderd (nieuwe vormen, nieuwe drainage 
en zand), en drainage problemen opgelost. In de derde fase, heb-
ben we oude greens die niet meer gebruikt werden,  afgebroken.
Te allen tijde, werden er 9 holes opengehouden om op die manier 
de leden niet te storen en hen toe te laten, op elk moment, te kun-
nen spelen.

Aanneemsom: 650000euro
Opdrachtgever: Golf club du Haras
Contactpersoon opdrachtgever: Guy Lucas
Architect: Diamond Golf Architects
Contactpersoon architect: Dimitri van Hauwaert
Aannemer: Leidgens
Contactpersoon aannemer: Morgan Leidgens

HERAANLEG CHIPPING zONE BIj ROyAL ANtWERP 
GOLF CLUB

Heraanleg van een nieuwe chipping zone waar alle 
slagen binnen de 50m mogelijk zijn, een volledig nieuwe 
par 3 ( hole 5 op de inner course) die de huidige par 5 
verandert in een par 3 en een par 4 om terug naar het 
originele “compact course” concept te gaan, en een par 5 
(hole 15) die een nieuwe speelstrategie gekregen heeft 
in de typische Tom Simpson filosofie. Bedoeling was 
van op deze korte par 5 vooral de longhitter te bena-
delen. Er werd ook een nieuwe speel dogleg gebouwd. 
Over de ganse lengte werd er heide gepland en inge-
zaaid. Verschillende bunkers werden aangelegd door 
Durabunker. Gerecycleerd kunstgras dat gebruikt wordt 
om de bunker randen te stabiliseren.

Aanneemsom: 90.000 euro
Opdrachtgever: Royal Antwerp Golf Club
Contactpersoon opdrachtgever: Guy Van den Bemden
Architect: Diamond Golf Architects
Contactpersoon architect: Dimitri van Hauwaert
Aannemer: zelfstandige shaper in combinatie met 
greenkeepers van de club

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-7138
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NAUWKEURIG MAAIEN WAS 
NOG NOOIT ZO EENVOUDIG

De 7400A terraincut trim & surrounds 

maaier biedt de perfecte combinatie 

van kracht en behendigheid. U kunt 

de werkbreedte tijdens het maaien 

aanpassen van 172,7 cm naar 188 cm, 

door middel van een tuimelschakelaar. 

Wilt u resultaten waar u altijd al van 

gedroomd heeft? Neem dan vandaag 

nog contact op met uw dealer en 

vraag naar een demonstratie en 

offerte op maat.
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De Ridder en Turflynx Northern Europe lanceren 
de F315 in een gezamenlijke inspanning om de 
volgende stap te zetten in innovatie, duurzaam-
heid en de efficiënte inzet van mensen op het 
gebied van golfbaan- en sportveldenonderhoud in 
Nederland.

Arie-Jan de Ridder, directeur van De Ridder BV, is 
blij met de nieuwe robotmaaier: ‘Met deze machine 
zetten we een grote stap voorwaarts op diverse 
vlakken. Zo beperken we onze CO2-uitstoot door 
het werken met een volledig elektrische maaier. Als 

CO2-prestatieladder-gecertificeerd bedrijf vinden 
we dit belangrijk in het kader van duurzaamheid. 
Het sluit ook aan bij de doelen die de overheid zich 
heeft gesteld op dit gebied.’

‘De Turflynx is geen omgebouwde zitmaaier, 
maar een speciaal ontwikkelde elektrische robot-
maaier met gps’, aldus Tinus Vernooij, directeur van 
Turflynx Northern Europe. Het is een machine die 
op de tekentafel ontworpen is om zonder bestuur-
der te maaien. Vernooij: ‘Daarom is de robotmaaier 
ook veel kleiner en lichter; hij weegt bijna de helft 

van een traditionele diesel-gedreven fairwaymaai-
er, wat zorgt voor minder impact en dus minder 
verdichting van de toplaag.’ De autonome maaier 
maait ongeveer zes fairways op volle accu’s. 

Elektrisch én autonoom 
maaien op de Rijswijkse

De Ridder Golf-, Sport- en Groenvoorzieningen heeft onlangs de eerste Turflynx F315 van Nederland in gebruik genomen. De F315 is een volledig 

elektrisch aangedreven én autonoom bestuurde driedelige kooimaaier. De Ridder zet de robotmaaier in op de fairways van de Rijswijkse Golfclub.

Overdracht Turflynx op de Rijswijkse Golfclub. Rechts:  João Santos van Turflynx Northern Europe, 

naast Arie-Jan de Ridder van De Ridder B.V.

De Ridder neemt eerste Turflynx F315 in gebruik

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-7139
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William Boogaarts als  
kwartiermaker naar  
St. Andrews Links
Voormalig Greenkeeper of the Year op veldonderzoek voor
 Toro Greenkeeper Student of The Year 

Op het Nationaal Golf & Groen Symposium op 7 december zal naast de Greenkeeper of the Year ook voor de eerste keer de Toro Greenkeeper Student of 

the Year bekend worden gemaakt. De prijs voor de winnaar: een stage op St. Andrews Links. William Boogaarts reisde af naar Schotland om alvast een 

kijkje te nemen. Aan Greenkeeper vertelt hij over zijn ervaringen.

Auteur: Kelly Kuenen

De Toro Greenkeeper Student of the Year Awards 
geeft jonge professionals de kans zich door middel 
van een stage te verdiepen in het vak op een van 
de oudste en meest prestigieuze banen ter wereld. 
Het initiatief draait al jaren, maar dit jaar mogen 
voor het eerst kandidaten uit Nederland meedoen. 
Dat betekent dat een Nederlandse kandidaat een 
stage op St. Andrews Links krijgt. 

In overleg met de NGA en in opdracht van Toro 
bracht Boogaarts, hoofdgreenkeeper van De Enk 
Groen & Golf, voormalig Greenkeeper of the Year 
en secretaris van Pro Turf Care, vier weken door 
op vier van de zeven banen van St. Andrews Links. 
Daar draaide hij mee met drie van de vier green-
keepersteams en keek hij wat de aankomende Toro 
Greenkeeper Student of the Year te wachten staat. 

The Old Course
‘Na mijn aankomst op zaterdag ben ik zondag 

direct begonnen op de The Old Course, waar op 
dat moment voorbereidingen werden getrof-
fen voor het Alfred Dunhill Links Championship. 
Tijdens deze wedstrijd spelen pro’s en bekende 
mensen op drie banen. Uiteindelijk blijven er in de 
finale 60 man over. De wedstrijd wordt dan beslist 
op de The Old Course.’

Het is een toptoernooi om aan te mogen meewer-
ken, aldus Boogaarts. ‘We werkten in ochtend- en 

avondploegen. Van maandag tot en met woensdag 
werden voorbereidingswerkzaamheden uitge-
voerd. Donderdag tot en met zondag waren de 
wedstrijddagen. ‘s Ochtends maakten we de baan 
klaar, we aten wat, keken de wedstrijd, om vervol-
gens terug te komen en weer aan de slag te gaan.’
De week na de wedstrijd werd regulier onderhoud 
uitgevoerd: greens maaien, harken, vlaggen steken 
en op eigen verzoek werkte Boogaarts mee aan 
het bouwen van een bunker. De wedstrijd was 
weliswaar ten einde, maar ook deze week lag het 
niveau nog ontzettend hoog, vertelt Boogaarts, 
voor wie deze ervaring ook een hele belevenis was. 
‘Het was ook voor mij de eerste keer dat ik mee-
werkte aan een toernooi als dit. Heel spannend. 
Als ze in het pikkedonker tegen je zeggen: begin 
maar op hole 18 met het maaien van de surrounds, 
dat is een hele uitdaging. Maar wel een prachtige 
ervaring.’

 ‘Het kenmerkende  

bruggetje, maar ook de rest 

van de banen. Alles ademt 

golf en golfhistorie’
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New Course, Jubilee Course en Castle Course
Gedurende twee weken draaide Boogaarts mee op 
de The Old Course, om zijn toer voort te zetten op 
The New Course en The Jubilee Course (die naast 
The Old Course liggen), waar hij meehielp met het 
renoveren van de bunkers. De vierde week werd 
doorgebracht op The Castle Course, een relatief 
nieuwe baan van 90 hectare, die net boven St. 
Andrews op een heuvel ligt en volgens Boogaarts 
een heel ander soort baan is. Hier hielp hij mee 
met onderhoudswerkzaamheden en het verzame-
len van data, de laatste werkzaamheden voor de 
seizoenssluiting.

Vier weken lang trok Boogaarts op met Joen 
Peterson, Toro Greenkeeper Student of the Year, die 
na het winnen van de prijs in Denemarken dit jaar 
op de baan mocht meedraaien. Het viel Boogaarts 
op dat je op deze banen alle kansen krijgt om te 
leren en te proberen, als je daarom vraagt. ‘Alle 

hoofdgreenkeepers nemen de tijd om het hoe en 
wat uit te leggen, helemaal als je interesse toont. 
De greenkeepers zitten vol passie en staan echt 
klaar om hun kennis te delen. Dat is ontzettend 
mooi om te zien’, vertelt hij. ‘De hele setting is 
sowieso uniek. Het kenmerkende bruggetje op St. 
Andrews, maar ook op de rest van de banen. Het 
gevoel is moeilijk te omschrijven. De hele omge-
ving ademt golf en golfhistorie.’ 

Oog voor detail
Ook de grote aandacht voor detail viel hem op. 
‘Bijvoorbeeld dat alle bunkers álle dagen geharkt 
worden. Nu zullen er hier vast banen zijn die dat 
ook doen, maar lang niet allemaal. Verder valt 
het oog voor detail ook in andere dingen op: 
het bijknippen van de randjes van de bunker, 
het oppoetsen van de vlaggenstok … Het wordt 
allemaal met de grootst mogelijke zorg gedaan, 
voor de golfer uit. Wat ik ook bijzonder vind, is het 
enorme respect van de golfers voor de greenkee-
pers. Misschien ligt het ook aan de unieke locatie: 
een plaats waar mensen vaak maar één keer in hun 
leven komen.’ 

De verkiezing
De Nederlandse verkiezing van de Toro 
Greenkeeper Student of the Year verloopt iets 

anders dan die van de Greenkeeper of the Year. 
Aangemelde kandidaten moeten formulieren 
invullen en als ze worden genomineerd, worden 
ze ondervraagd door de jury. Die kiest op basis 
van de interviews een winnaar. Voorwaarde is dat 
kandidaten een opleiding volgen bij een van de 
opleidingen. De kans is groot dat de wedstrijd vol-
gend jaar terugkeert. 

4 min. leestijd ACHTERGROND

Ook buiten de competitie 

ligt het niveau  

ontzettend hoog
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Boogaarts: ‘Voor elke greenkeeper, of je nu begint 
of wat meer ervaren bent, is het leerzaam om 
eens op internationaal niveau mee te draaien. Het 
is leuk en je leert er altijd van. Is het niet op het 
gebied van onderhoud, dan is het wel over de 
vraag hoe je iedereen scherp en op één lijn krijgt.’ 
Boogaarts wijst erop dat dit niet de enige manier 
is om dit te bereiken en dat er ook mogelijkheden 
zijn om toernooi-ervaring op te doen met onder-
steuning van het Pro Turf Care-fonds.  

Jongeren die geïnteresseerd zijn in de Toro 
Greenkeeper Student of the Year-verkiezing, kun-
nen met vragen terecht bij de NGA of PTC, vertelt 
Boogaarts. Hij bedankt Toro voor de kans en heeft 
verder maar één boodschap: ‘Iedereen die de kans 
krijgt om dit te doen, moet die met beide handen 
aangrijpen. Het is een unieke, once in a lifetime 
kans.’ 

Uitreiking 2017
Het Nationaal Golf & Groen Symposium vindt 
plaats op 7 december op Landgoed de Horst in 
Driebergen. De Greenkeeper of the Year 2018 en 
de Toro Greenkeeper Student of the Year worden 
bekendgemaakt na afloop van het reguliere  
programma.

‘Als ze in het pikkedonker 

tegen je zeggen: begin maar 

op hole 18 met het maaien 

van de surrounds, dat is wel 

een uitdaging’

‘De greenkeepers zitten vol 

passie en staan echt klaar 

om hun kennis te delen’
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Een aanwinst voor  
golfspel en natuur
Een golfbaan met on-Nederlandse hoogteverschillen van twintig meter,  
die ook nog eens twee kanten op kan worden gespeeld 

Op uitnodiging van Prograss en Barenbrug Holland BV namen zo’n zestig belangstellenden in oktober een kijkje op The Links Valley in Ermelo.  

Velen waren oprecht verrast door de mooie aanblik en de positieve reacties waren dan ook niet van de lucht. De splinternieuwe 9-holes reversible  

golfbaan gaat naar verwachting in mei 2018 open. 

Auteur: Sylvia de Witt

Dat het weer op dinsdag 3 oktober wisselvallig zou 
worden, was al voorspeld. Onderweg naar Ermelo 
word ik getrakteerd op een paar fikse regenbuien, 
maar eenmaal aangekomen op de plaats van 
bestemming is het gelukkig droog en laat de zon 
zich weer zien. Ruim zestig relaties van Barenbrug 
en Prograss uit Nederland en België zijn aanwezig 
om The Links Valley te bezichtigen. 

Een golfbaan met on-Nederlandse hoogteverschil-
len van twintig meter, die ook nog eens twee 
kanten op gespeeld kan worden, dat is toch wel 
héél bijzonder. Na een inleidend verhaal van de 
initiatiefnemers, architect Frank Pont van Infinite 
Variety Golf Design en Pierre Janssen van SBA Golf 
& Groen, worden we in drie groepen verdeeld om 
de baan op te gaan. Ik sluit me aan bij de groep die 
wordt rondgeleid door Frank Pont. 

Pure zandgrond
De bouw van de golfbaan heeft lang op zich laten 
wachten, vertelt Frank Pont. In 2004 was hij al door 
de familie Waller benaderd om te helpen met het 
realiseren van een nieuwe golfbaan op hun land-
goed de Ullerberg. In dit bos- en heidegebied met 
pure zandgrond was voor zandwinning veel zand 
weggehaald. Een enorme kuil was het gevolg en in 
1978 kreeg die een functie als vuilstort, waardoor 
er een afvalberg ontstond. Deze werd na de slui-
ting in 2006 afgedekt met folie en een zandlaag 
van twee meter. 

Het gebied rondom de berg vormt een soort vallei, 
vandaar de hoogteverschillen tot twintig meter. De 
toestemming voor de bouw van de baan duurde 
en duurde maar en de familie Waller besloot te 
stoppen met de verdere ontwikkeling ervan.

‘Ik denk dat elke golfer hier 

wel een keer wil spelen’
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 In 2015 werd het project opgepakt door golf-
professional Mike Woltering, zijn partner Rianet 
van der Ven en Wichert en Anita Rozendaal uit 
Kampen, en in maart van dit jaar kon er eindelijk 
een begin worden gemaakt met de aanleg van de 
golfbaan. Frank Pont haalde hiervoor de bekende 
shaper Conor Walsh naar Nederland. ‘Hij zei dat dit 
het mooiste project was dat hij ooit had gedaan. 
Normaal moet je de toplaag opzij zetten en dan 
pas shapen. Hier kwam hij al meteen bij het eind-
product, want tot en met de toplaag was de grond 
homogeen.’ 

Wauwmoment
We starten op de plek waar straks het clubhuis 
komt. De bouw van het clubhuis begint later dit 
jaar. Het krijgt een restaurant, kleedkamers, een 
shop, een vergaderruimte en een terras dat uitkijkt 
over de vallei. Ellen Kroes, clubmanager van de 
Gelpenberg, kijkt naar de green die beneden haar 
ligt. ‘Wauw!’ klinkt het spontaan uit haar mond. ‘Wij 
hebben ook een heidebaan; daarom wilde ik hier 
eens gaan kijken. De hoogteverschillen zijn indruk-
wekkend; dat zie je niet zo veel in Nederland. Oké, 
op de Haagsche in een duinlandschap, maar hier 
had ik dit niet verwacht, vandaar dit ‘wauwmo-
ment’. Als ik deze green zie die hier zo mooi in de 
luwte ligt, denk ik: hoe zorgen ze straks dat de 
wind hier lekker overheen blaast, zodat ze hier 
geen schimmels krijgen? Dat is toch wel een uitda-
ging, begreep ik net van een greenkeeper.’
Niet overal fairwayberegening

We wandelen lekker door, genietend van het 
zonnetje, en komen aan op Tee 1. Dit terrein 
was eigenlijk te zanderig voor gras, vertelt Pierre 
Janssen, de algemeen directeur van SBA Golf & 
Groen ‘Daarom is hier een compostlaag en grond-
verbetering op aangebracht. Ook is er overal 
fairwayberegening geïnstalleerd, maar niet op de 
afvalberg zelf.’

Als Lambert Veenstra van Veenstra Adviesburo 
Golfterreinen BV vraagt waarom niet, antwoordt 
Pierre Janssen dat dit niet was toegestaan. ‘Er zijn 
wel voldoende aftakpunten waar we met haspels 
kunnen beregenen.’ 

Hoe dan ook, Lambert Veenstra vindt de baan 
schitterend: ‘Zeker omdat het voor Nederland 
uniek is dat je zoiets kunt bouwen in zo’n gebied 
met grote hoogteverschillen. En dat alles met 
materialen die je hier kunt winnen. Ik vind het zeer 
verrassend en neem aan dat de rest ook zo mooi is.’ 
Pierre Janssen haast zich te zeggen dat het dadelijk 
nog spectaculairder wordt. We gaan het zien.

Prachtige vergezichten
Ode Koedijk, hoofdgreenkeeper voor De Enk Groen 
& Golf op golfbaan Dirkshorn, vindt de baan echt 
een verrassing: ‘De glooiingen, de randen, de dicht-
heid van de greens en de ondulaties die erin zitten. 
Er is nergens een stukje vlak, als ik dit zo bekijk. Het 
ziet er allemaal heel mooi uit, maar de tijd zal leren 
hoe de baan zich in de loop van de jaren houdt. En 
nu wij hier zo naar boven lopen, die vergezichten 
zijn toch prachtig? Ik denk dat elke golfer hier wel 
een keer wil spelen.’

Dat zou maar zo kunnen, want waar kun je op 
dezelfde plek op twee verschillende golfbanen 
spelen, en dat op één dag?
Frank Pont ziet genoeg mogelijkheden voor ‘zijn’ 
reversible golfbaan: ‘Je zou hem ’s ochtends de ene 
kant op kunnen spelen, dan ga je met zijn allen 
lunchen, en ’s middags is alles omgezet en speel je 
de andere kant op. Je zou ook een shotgun kunnen 
doen; dat is nog makkelijker. Die speel je totdat je 
negen holes hebt gespeeld; dan draai je hem om.’

‘Dat dit op deze locatie in 

Nederland nog kan, 

midden in een natuur-

gebied met reeën en 

zwijnen’

Pierre Janssen van SBA Golf & Groen beantwoordt een vraag van Mark Timmerman Frank Pont en Mark Timmerman
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8 min. leestijd ACHTERGROND

Krachtige wind en windstilte tegelijk op één 
baan
We hebben inmiddels het hoogste punt bereikt. 
Zo boven op de top zie ik dat we op gelijke hoogte 
staan met de dennentoppen die in de verte opdoe-
men. Ook waait het hier behoorlijk. Frank Pont 
vertelt dat hij zelf speelt op de Pan, hier niet ver 
vandaan. ‘Een tijdje terug was het daar volkomen 
windstil, maar toen ik drie kwartier later hiernaar-
toe kwam, waaide het hier hard. Hierboven is bijna 
hetzelfde windklimaat als op banen in de duinen, 
zoals de Haagsche en de Kennemer; dat maakt 
het wel apart. Toen we net in de vallei liepen, was 
het voor je gevoel windstil, maar hier waait het 
inderdaad nogal. De breedte van de fairways en 
de moeilijkheidsgraad van de holes zijn hieraan 
aangepast. De holes hier zijn iets minder moeilijk 
gemaakt dan die in de vallei.’

Salamandersnelweg
Her en der op de berg staan paaltjes; deze geven 
aan waar de drainbuizen lopen. Ook waren er nog 
een paar honderd gasleidingen, die wat meer 
begraven zijn. Hierdoor moest de golfarchitect zijn 
ontwerp op sommige punten aanpassen. ‘Dat was 
wel lastig. Daarnaast was er hier op de voormalige 
vuilstort een gedeelte geasfalteerd waar de vracht-
wagens reden. De bovenkant van de berg was ook 
erg plat. Als je hier een jaar geleden had gestaan, 
had je waarschijnlijk gedacht: het is hier wel mooi, 
maar wat jammer dat het aan de bovenkant zo 
onnatuurlijk recht is. Het grappige is dat een klein 

beetje ondulatie dat al heeft weggenomen. Aan 
de taluds mochten we helemaal niks doen. Sterker 
nog: het heeft heel veel moeite gekost om die 
begroeid te krijgen; we mochten daar niet plag-
gen en we mochten er amper rijden. Er is een hele 
strook bos gekapt, dat mocht nog wel. Maar met 
de provincie zijn wel afspraken gemaakt over de 
verbinding tussen twee heidecorridors: de sala-
mandersnelweg, die dwars over de golfbaan loopt.’

Echt genieten van de natuur
Frank Pont vindt het een enorm voorrecht dat de 
golfbaan op deze plek mocht worden gebouwd. 
Dat was echter alleen mogelijk omdat er ook veel 
voor de natuur is gedaan. ‘Dit is een aanwinst voor 
het golfspel en ook voor de natuur.’ 
Uiteraard telt Nederland al veel golfbanen, maar 
hij is van mening dat dit een heel aparte golfbaan 
zal worden. Niet alleen door de omkeerbaarheid in 
speltechnisch opzicht is hij leuk, maar ook vanuit 
natuuroogpunt. ‘Je kunt hier echt genieten van 
de natuur. Je hoort de weg amper; soms komt er 
alleen een helikopter of militair vliegtuig over. Het 
is geen vlakke wandeling, maar ook geen wande-
ling waar je uitgeput van raakt. Het leuke is ook dat 
je nooit ver weg bent van het punt waar je bent 
begonnen. Als je er na vijf holes genoeg van hebt, 
kun je zo naar het clubhuis lopen.’

Over enkele jaren wilder en natuurlijker
Uiteraard is het hele terrein omheind tegen de 
wilde zwijnen. Maar in dit hekwerk zitten wel 

poortjes en herten kunnen eroverheen springen. In 
principe zou je hier straks op de baan in het pret-
tige gezelschap van een hert kunnen verkeren. Nu 
is er nog sprake van een ‘cleane look’, maar over 
enkele jaren zal het er hier veel wilder en natuurlij-
ker uitzien.

‘Kijk’, wijst Frank Pont, ‘nu staat er al behoorlijk veel 
hei, maar al die randen die nog wat bruinig zijn, 
zullen dan zijn bedekt met heide en roodzwenk. 
Heide groeit exponentieel; dat betekent dat er 
volgend jaar al twee keer zoveel van is. Maar het 
gras op de fairways en de greens zal dan iets korter 
zijn gemaaid.’

Aanleg en beregening gingen samen op
Irrigatiespecialist Gerard Schoot-Uiterkamp van 
het bedrijf Jean Heijbroek, dat de beregening 
leverde, vindt The Links Valley in dit stadium al 
een fantastische baan. ‘Allereerst al de plek. Het 
gras ligt er mooi bij. Het heeft wel veel geregend, 
maar er was al beregening voor de momenten dat 
het niet regende en de baan water nodig had; dat 
zie je niet zo vaak. Toen er gezaaid werd, was de 
beregening al klaar en zo hoort het eigenlijk ook. 
Nu konden de droge periodes makkelijk worden 
opgevangen, met dit resultaat. Het is een schit-
terende baan, precies wat ik Lambert Veenstra al 
hoorde zeggen: dat dit in Nederland nog kan, op 
deze locatie, midden in een natuurgebied met 
reeën en zwijnen!’

Frank Pont en Mark Timmerman Lambert Veenstra en Pierre Janssen
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Hydroseeding
SBA Golf & Groen heeft The Links Valley aangelegd 
en zal de baan ook onderhouden. Directeur Pierre 
Janssen vertelt dat er eerst wat problemen waren 
met erosie, maar die zijn opgelost met hydrosee-
ding. ‘Andere problemen waren de salamanders die 
ontdekt waren en de gasbuizen op de afvalberg, 
maar voor de rest was het een heel mooi project 

om uit te voeren. De bunkers zijn uniek voor 
Nederland; daar hebben we een bunkermat toege-
past met materiaal uit Engeland.’
Janssen heeft nog nooit zo’n snelle opkomst van 
roodzwenk gezien als bij het hier ingezaaide nieu-
we graszaad van Barenbrug Holland BV. ‘We had-
den de greens op traditionele wijze ingezaaid met 
roodzwenk, met een strooikas op drie centimeter 

diepte. Een week later wilden we de hydroseeding 
toepassen voor het verzegelen, maar het rood-
zwenk stond er al op. We vroegen ons af of het 
roodzwenk wel zou houden met de hydroseeding, 
maar het heeft goed uitgepakt.’

Graszaad met coating Yellow Jacket Water 
Manager
Om mij heen hoor ik vooral positieve geluiden 
over de kwaliteit van het gras. Het is toch een uit-
daging om goed gras te krijgen op zo’n zanderig 
terrein. The Links Valley is de eerste golfbaan in 
Nederland die is ingezaaid met graszaad met de 
coating Yellow Jacket Water Manager, dat door 
Barenbrug Holland BV is ontwikkeld samen met 
Aquatrols, een Amerikaans bedrijf dat veel doet in 
wetting agents, zoals het veelgebruikte Revolution. 
‘Met deze technologie wordt de waterhoeveelheid 
rondom het zaadje en de grond rondom het jonge 
plantje gemanaged’, verduidelijkt accountmanager 
Ricardo Bleumer van Barenbrug Holland BV. ‘Als je 
gaat beregenen of als het regent, wordt de Water 
Manager verdeeld in de grond, waardoor er vol-
doende water beschikbaar is voor de ontwikkeling 
van het plantje.’

Geen abiotische stress
Het gras is eind juli ingezaaid en het staat er in 
korte tijd prachtig bij. Volgens Ricardo Bleumer 
garandeert Yellow Jacket Water Manager ook een 
goede opkomst. ‘Wanneer de bodem droog is, 
zorgt de watermanager voor voldoende vocht 

 Ellen Kroes, clubmanager van de Gelpenberg

Gerard Schoot-Uiterkamp van Jean Heijbroek

Ricardo Bleumer van Barenbrug
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rondom het zaadje, zodat het goed kan kiemen. 
Als het nat is, blijft het water normaal in de toplaag 
zitten, maar nu zorgt de watermanager ervoor dat 
het goed infiltreert in de grond. Hierdoor heeft de 
plant geen abiotische stress.’

The Links Valley is hiermee helemaal nieuw inge-
zaaid, maar ook bestaande golfbanen kunnen 
dit gebruiken. Barenbrug heeft een mengsel met 
Yellow Jacket Water Manager ontwikkeld dat kan 
worden doorgezaaid. ‘Voor het nieuw inzaaien van 
bestaande tees, fairways en greens wordt vaak het 
Fescue Overseeding-mengsel gebruikt.’  

Perfect voor dichtbevolkte gebieden
The Links Valley heeft niet alleen met dit graszaad 
de primeur, maar ook is het de eerste reversible 
course in Europa. Het idee is oorspronkelijk van de 
Engelse architect Tom Simpson, die nogal wat adel-
lijke lieden in zijn klantenkring had. Zij hadden veel 
grond waarop ze vier holes wilden laten aanleg-
gen, waarop Simpson het idee opperde om hem 
dan twee kanten op te laten spelen. Dit denkbeeld 
kreeg Frank Pont alweer tien jaar geleden onder 
ogen in een appendix in Simpsons boek. Hij vond 
het geniaal en ziet de omkeerbare 9 holesbanen 
als een perfecte oplossing voor dichtbevolkte 
gebieden, omdat zo de ruimte op een klein ter-
rein heel effectief wordt gebruikt. Hij wist al dat 
op deze plek nooit een 18 holesbaan kon worden 
aangelegd.

‘Het was überhaupt een wonder dat we hier zoiets 
konden aanleggen. Maar we hebben nu negen 
holes en als je die twee kanten op kunt spelen, heb 
je er toch achttien. Het wordt spannend: wat vin-
den de mensen ervan? Vinden ze het een gimmick 
of voegt het waarde toe?’

North en South
Er ligt nu een baan met tien greens, één putting 
green, zesenveertig tees, negen fairways en twaalf 
bunkers. De twee lussen zijn qua lengte redelijk 
hetzelfde (par 35 3050 meter), maar verschillen 
erg wat betreft karakter en holes. De route met de 
klok mee heet South (blauw); North (rood) is de 
naam van de route waarbij je naar dezelfde greens 
speelt, maar een rondje tegen de klok in over de 
baan maakt. Het zou kunnen dat de spelers een 
lichte voorkeur hebben voor één bepaalde kant; 
Frank Pont denkt echter dat het een combinatie zal 
zijn. ‘Het hangt ook af van wat mensen leuk vinden. 
Op iedere baan hebben we verschillende typen 
holes; de ene is wat avontuurlijker, de andere is wat 
vriendelijker. Iedereen heeft een andere smaak.’

Ricardo Bleumer van Barenbrug Mark Timmerman van Prograss

Ode Koedijk, hoofdgreenkeeper bij De Enk Groen & Golf
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De afgelopen weken zijn er op Europees niveau weer de nodige discussies 
gevoerd over de toelating van glyfosaat voor de agrarische sector. Voor de 
golfsector is dat inmiddels geen relevante discussie meer, maar voor iedereen 
die geïnteresseerd is in mijn mening: ik denk dat dit middel gewoon toegela-
ten blijft voor de landbouw. Natuurlijk heeft dat – dit is de cynische verklaring 
– te maken met het lobbybudget van bedrijven als Monsanto, maar – dat is de 
tweede verklaring – ook met de effectiviteit van het middel. In de greenkee-
pingsector is iets vergelijkbaars aan de hand. Een paar jaar geleden, toen wij 
voor het eerst werden geconfronteerd met de term Green Deal Sportvelden, 
was de verklaring dat deze nodig zou zijn om op termijn een beperkt aantal 
middelen beschikbaar te houden voor de sector. Het achterliggende idee: 
door met de wetgever mee te bewegen en de ambitie uit te spreken om het 
gebruik van chemische middelen vrijwillig drastisch te verminderen, zou het 
mogelijk zijn om op termijn een aantal middelen te behouden. Ergens tijdens 
de ontwikkeling van de Green Deal Sportvelden lijkt die insteek 180 graden te 
zijn gedraaid. Die lijkt nu te zijn dat chemie volledig moet worden verboden in 
sport en golf. Op zich een loffelijk streven, maar is dat wel verstandig? 

Daarnaast heeft dit vooral een symbolische betekenis. In kilo’s middel of pun-
ten milieuschade is het verbruik van de sportsector waarschijnlijk minder dan 
1 procent van dat van de landbouw, en dan nog eens toegespitst op een piep-
klein deel van de baan. Voor golfbanen en sportvelden heeft de maatregel wel 
verstrekkende gevolgen. Greenkeepers zouden meer gebruik moeten maken 
van de natuur om ziektes en onkruiden uit te bannen. Klinkt leuk, maar is ook 
beetje onzin. Een green of fairway heeft niet zoveel met natuur te maken, 
en onze weerstand tegen madeliefjes in kort gemaaid gras al helemaal niet. 
Het is jammer dat de NGF als alles overheersende speler in deze discussie op 
een bijna religieus fanatieke manier aanstuurt op het volledig uitbannen van 

chemie. De maatschappelijke of milieutechnische noodzaak hiervan lijkt mij 
niet aangetoond. Aardig in dit verband is de introductie van het recognised 
supplier label dat de NGF vorige maand introduceerde. De insteek: aannemers 
mogen een bordje ‘goedgekeurd door de NGF’ op hun gevel schroeven als ze 
beloven de banen waarmee ze werken zo snel mogelijk GEO-gecertificeerd te 
maken. Lijkt mij een rare! Golfbanen zijn toch autonoom en beslissen dat toch 
zelf? Vergelijk het met een autodealer die voor mij bepaalt dat ik toch echt 
elektrisch moet gaan rijden. Ik snap die noodgreep van de NGF ook niet. Het 
voelt als een wanhoopsdaad, maar het GEO-certificaat is toch al een succes in 
Nederland en de uitrol van de Green Deal Sport idem dito? Of zit er iets anders 
achter? Wil de NGF meer inzicht in wat nu werkelijk gespoten wordt op de 
Nederlandse golfbanen? Aannemers worden namelijk verplicht dit netjes te 
registreren. Ook bijzonder: volgens mij is dat al jaren een verplichting. 

Met vriendelijke groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl)
Hoofdredacteur

Clean deal 
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