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Greenkeeper of the Year en Derck Versteegh 
tot High Potential 
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De beste golfprofessionals 
spelen op een topmat van 
het allerbeste graszaad.
In onze mengsels zitten de toprassen 
van GrasGids, STRI en NTEP-lijst.
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Onze ingenieurs zijn de ultieme uitdaging aangegaan: 
‘ontwerp een greensmaaier waarmee een nieuwe norm 
wordt gesteld als het om precisie maaien gaat’. Met de 
nieuwe Greensmaster Tri� ex werden alle verwachtingen 
overtroffen.

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

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

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

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

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

De juiste keuze.
Ervaar vandaag de toekomst van greenmaaiers. Neem 
contact op met uw dealer voor meer informatie.
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 5 Zorgt voor een zeer goede kwaliteit van de greens  in 
het  voorjaar

 5 Effectieve bescherming tegen fusarium
 5 Stopt schimmels direct

In Engeland 30 jaar beproefd en 
bewezen

colorchange colorchange

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.
Chipco Green is een handelsmerk van Bayer. Chipco Green bevat 255 g/l iprodion, op oliebasis. Toelatingsnummer 13818 N

Winterbehandeling
voor een
schimmelvrij voorjaar
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Waar moeten we terecht voor voorbeelden van duurzaam golf? Misschien denkt u meteen aan het buitenland. In Engeland, Duitsland, 

Denemarken? Engeland heeft een echte golfcultuur, maar speelt duurzaam golf daarin een grote rol? In Denemarken zijn de pesticiden in de 

ban, dus ja milieuvriendelijk, maar niet erg spontaan. 

#duurzaamgolf, dat zijn we 

gewoon lekker zelf
41 5 Zorgt voor een zeer goede kwaliteit van de greens  in 

het  voorjaar
 5 Effectieve bescherming tegen fusarium
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In Engeland 30 jaar beproefd en 
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voor een
schimmelvrij voorjaar

# DUURZAAM GOLF



7www.greenkeeper.nl6 www.greenkeeper.nl

Wordt Landgoed Bleijenbeek 
pelgrimsoord voor golfers?  

Een Duitse wetenschapper zegt het bewijs 

te leveren voor de Nederlandse oorsprong 

van het golfspel. De eerste beschrijving 

van het spel met een ‘cuyl’ is afkomstig 

van Pieter van Afferden en niet van de 

Schotten, zoals algemeen aangenomen 

wordt. Golfbaan Bleijenbeek bij Afferden, 

onthulde recentelijk een beeld van de 

voornoemde Pieter van Afferden hij  groei-

de op in de nabijheid van het landgoed 

waar nu de golfbaan van de gebroeders 

Vink ligt.

42 en verder

Colofon

Greenkeeper -een uitgave van NWST NeWSTories 
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69,- per jaar. De abonnementsperiode loopt van 
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22 #duurzaamgolf: wat is de 
mening van de markt?

Het thema van deze jubileum uitgave van 

Greenkeepers s duurzaam golf. Wat de 

partners NGA, NGF en NVG in deze special 

nu feitelijk afvroegen is wat de mark nu 

werkelijk vindt van dit thema. Leeft het 

thema en wordt het als belangrijk gezien. 

Begin december werd daarom viia de 

website van Greenkeeper enkele keren een 

enquête meegestuurd, waarin lezers kon-

den reageren op een aantal stellingen.
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Minder snel last van droogteplekken 
en wateroverlast

Stor-It geeft een betere grondstructuur. Ook wordt 

er een buffer voor voedingsstoffen in de grond mee 

aangebracht, waardoor deze minder snel uitspoelen. 

Dit zeoliet lijkt een ideaal middel voor een optimale 

green en dat is het ook, volgens Jos Theunissen, sales-

manager van Melspring International BV, die dit op de 

markt bracht. Een glad verkooppraatje? Niet volgens de 

greenkeepers van Green Meet*s Golf in Erica; zij zijn er 

in ieder geval dik tevreden over.

16

24

44 

inhoud

Betere banen

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 Ilse Kuipers (ilse@nwst.nl) en u 

krijg alle de juiste formulieren toegestuurd.

Greenkeepers are the champions! – 
Tweede Greenkeeper of the Year-verkiezing 
groot succes

Op woensdag 17 december organiseerde vakblad 

Greenkeeper op golfbaan Prise d’eau in Tilburg voor de 

tweede maal de verkiezing Greenkeeper of the Year. Voor de 

eerste maal werd er een Greenkeeper High Potential-award 

uitgereikt. De GOTY-verkiezing werd mogelijk gemaakt door 

sponsors Jean Heybroek, Everris, Bayer en Innoseeds. NGF, 

NGV en NGA waren aanwezig en van de pers ook Golf 

Weekly.
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Aanleg Golfbaan 

Weleveld in 

afrondende fase
Na een jarenlange voorbereiding, vergunningspe-

rikelen en andere juridische obstakels wordt op 

dit moment door J. de Ridder BV uit Soesterberg 

in Zenderen-Borne de enige nieuwe golfbaan in 

Nederland gebouwd: Golfpark Weleveld. Zonder 

concessies te doen aan de kwaliteit, is de baan 

door goed plannen, een goede samenwerking en 

goede weersomstandigheden in een snelheids-

record gebouwd. Nadat vorig jaar de uitbreiding 

van golfbaan De Texelse al succesvol was afge-

rond, is De Ridder na de zomervakantie gestart 

met de aanleg van negen holes in het Zenderense 

landschap van de gemeente Borne. De bedoeling 

was om de baan nog voor de naderende winter 

gezaaid en diverse keren gemaaid te hebben, en 

dat is gelukt. De baan, ontworpen door Michiel 

van der Vaart van Jol Golfdesign, heeft een licht 

glooiend ontwerp. Michiel van der Vaart: ‘De 

negen holes liggen in het typisch Twentse land-

schap met volwassen grote bomen, afgewisseld 

met vergezichten. We hebben negen uitdagende 

holes gebouwd met zeer sterke individuele ken-

merken, moeilijkheidsgraad en strategie. De fors 

geonduleerde greens worden verdedigd door de 

robuuste bunkers, zoals men die van mij gewend 

is. In een rondje van negen holes moet de golfer 

alle aspecten van het spel hebben meegemaakt.’

Hoewel de leemachtige grondslag niet de gemak-

kelijkste is, was de huidige nazomer voor het 

werk een zegen. Ondanks de naderende winter 

kan er daarom volop doorgewerkt worden. De 

gekozen grassoorten, een mix van fijnbladig 

Engels raaigras en roodzwenk voor de fairways 

en tees en struisgrassen voor de greens, hebben 

als voordeel dat ze snel tot ontkieming komen, 

wat tijdwinst betekende. Dit alles heeft tot doel 

een bespeelbare baan vanaf het begin van 2015 

voor de nieuwe leden.

Nieuwe John 

Deere’s op de 

Kennemer
Vrijdag 14 november heeft het team van 

Dick Vastenouw op de Kennemer Golfclub 

te Zandvoort twee nieuwe John Deere 

compacts van het model 3045R met 45pk 

vermogen mogen ontvangen. 

Deze trekkers werden door de greenkee-

pers in ontvangst genomen uit handen van 

Hans Perfors, specialist voor golfmachines 

bij Kraakman Perfors BV. De compacts zijn 

beide uitgevoerd met John Deere voorlader-

steunen, zodat de snel afneembare voorla-

der uitwisselbaar is tussen beide tractoren. 

Door de lage bodemdruk met de Galaxy-

banden zijn deze tractoren zeer geschikt 

voor o.a. het bewerken van greens. De JD's 

zijn uitgevoerd met een eHydro-transmissie 

met twee pedalen, zodat de prestaties 

nauwkeurig zijn af te stemmen op het werk. 

De John Deere 3045R is uitgevoerd met een 

zuinige drie-cilinder Yanmar diesel met turbo 

en met een hoog koppel voor voldoende 

vermogen onder alle omstandigheden.

Nieuws
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Genomineerden 

GOTY op The 

International
De zes genomineerden voor de Greenkeeper of 

the Year-award, die op 17 december zal worden 

uitgereikt op golfbaan Prise d'eau, hebben don-

derdag 20 november een spannende golfbattle 

met elkaar gevoerd op The International. Alle zes 

de genomineerde greenkeepers spelen gelukkig 

golf, en zo hoort het natuurlijk ook. Het idee 

voor het rondje golf, de nadere kennismaking, 

kwam van Martin Brummel van Golfclub Zwolle. 

De uitslag van de wedstrijd is als volgt:

1e Kristian Summerfield, 26 punten (Hcp5)

2e Martin Brummel, 24 punten (Hcp20)

3e Nico Burns, 21 punten (Hcp20)

Topdag NGA regio 

Noord op golfbaan 

Green Meet*s
Woensdag 28 oktober werd er door NGA regio 

Noord een heuse snertwedstrijd georganiseerd. 

Het idee kwam van de greenkeepers aldaar: zij 

zouden het weleens leuk vinden als de golfbaan 

door een grote groep greenkeepers bezocht 

werd. Dit idee werd direct vol enthousiasme 

gehonoreerd door Peter Hemmen, de manager 

van golfclub Green Meet*s. 

Zo werd er snel contact gelegd met de NGA 

en werd de baan gratis ter beschikking van de 

greenkeepers gesteld. De NGA is hier natuurlijk 

ontzettend blij mee en hoopt dat meerdere clubs 

dit voorbeeld in de toekomst zullen volgen. 

Verder was het een goed idee van Peter Hemmen 

om na de wedstrijd iedereen een feedbackfor-

mulier te laten invullen. Rond de klok van 12 uur 

begon de shotgun op de prachtige negenho-

lesbaan, die nog maar net een jaar oud is. Het 

ontwerp van deze baan is van Michiel van der 

Vaart van Jol Golf Design. Het weer zat een klein 

beetje tegen, maar dat mocht de pret niet druk-

ken. Regiohoofden Gert-Jan Hilarius en Richard 

Ferdinands hebben deze dag tot in de puntjes 

geregeld.

IPC-opleidingen 

weer van start
De opleiding greenkeeper en terreinmeester is 

voor het seizoen 2014/ 2015 van start gegaan bij 

IPC Groene Ruimte. Gerard Schoenaker verzorgt 

de lessen bemesting, ziektes en plagen.

Zijn inbreng is nieuw aan de cursussen. 

Schoenaker heeft ervaring als greenkeeper, onder 

andere op De Lochemse Golf, maar heeft ook 

enige jaren als adviseur bij IPC gewerkt en werkt 

nu als projectleider bij De Ridder in Soesterberg. 

Het inhuren van vakkrachten uit de sector is 

niet helemaal nieuw voor IPC, maar wel iets dat 

Mascha Smit, manager sales van IPC Groene 

Ruimte, sterker wil benadrukken. Smit: 'We zoe-

ken steeds naar de juiste mensen met kennis, die 

weten wat er in de markt speelt en dus boeiend 

zijn voor de deelnemers. Op deze manier sluiten 

de opleidingen beter aan op de wensen vanuit 

de sector.' De groepen zijn dit jaar met zeven ter-

reinmeesters en elf greenkeepers wat kleiner dan 

voorgaande jaren. Volgens Mascha Smit komt dat 

waarschijnlijk doordat er in 2013 twee cursussen 

zijn geweest en er dus wat gras voor eigen voe-

ten is weggemaaid.

Pest Information 

Wiki
De website Pest Information Wiki geeft een 

wereldwijd overzicht van alle ziektes en plagen. 

Op de website is een overzicht te vinden van 

alle ziektes, onkruiden en plaagdieren. De site 

zou nu inmiddels twee jaar online zijn en meer 

dan 130.000 publicaties bevatten. 

Van alle publicaties is op de site een samen-

vatting te vinden. Verder zijn er foto’s van de 

ziektes en plagen te vinden. De website is te 

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

• digitalisering van terreinen 

• biodiversiteit 

• hydroseeding 

• robot talud maaien 

• groene dak- en 

  gevelbeplanting 

• natuurlijke waterzuivering 

• drainagevoorzieningen 

• beregeningstechniek

...meer dan golf alleen

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

SBA
 Aanleg en onderhoud
van golfbanen

* voorheen Mourik Golf & Groen

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



11www.greenkeeper.nl10 www.greenkeeper.nl

Albatross en AHA de 

Man verlengen 

overeenkomst 
Op 6 november jl. hebben Rein Peters 

(Golfvereniging Albatross) en Matthijs Raak (AHA 

de Man) beiden hun handtekening gezet onder 

een nieuwe overeenkomst voor vijf jaar. 

De ingeslagen weg naar verdere kwaliteitsverbe-

tering van de baan zal hiermee worden geconti-

nueerd. Voorwaarde van de club is dat hetzelfde 

team, onder leiding van hoofdgreenkeeper Leo 

Adegeest, de uitvoering van de werkzaamhe-

den zal voortzetten. Golfvereniging Albatross, 

opgericht in 1987, beschikt over een negenho-

lescourse op het landgoed Bosdal in Prinsenbeek 

(gemeente Breda). De baan is ontworpen door 

Alan Rijks. De lastige parkbaan met veel water-

partijen en houtwallen wordt sinds het jaar 2010 

onderhouden door het bedrijf AHA de Man.

Erwin Ros nieuwe 

voorzitter Fedecom
De ledenraad van Fedecom heeft Erwin Ros 

benoemd tot voorzitter van branchevereniging 

Fedecom. Erwin Ros (48) heeft ruime ervaring in 

de mechanisatiebranche, zowel in de fabricage, 

de import als in de distributie. Daarnaast was hij 

bestuurlijk actief in de verschillende geledingen 

van Fedecom en diens voorganger, Federatie 

Agrotechniek sectie Trekkers en Werktuigen. 

Vanaf de start van Fedecom is hij ledenraadslid.

Erwin Ros volgt hiermee Erik Hogervorst op, 

die president wordt van de Europese koepelor-

ganisatie voor dealers, CLIMMAR. Het bestuur 

van Fedecom heeft Erwin Ros voorgedragen 

vanwege zijn degelijke kennis van en inzichten 

in de mechanisatiebranche en zijn omvangrijke 

bestuurlijke ervaring. Hiernaast heeft hij ervaring 

met alle drie geledingen die in Fedecom verenigd 

zijn: fabrikanten, importeurs en dealers. Erwin 

Ros is in het dagelijkse leven managing director 

van Kamps de Wild Holding, een dochteronder-

neming van Royal Reesink NV. De afgelopen jaren 

heeft hij in diverse marketing-, sales- en manage-

mentfuncties bij Kamps de Wild geopereerd.

Nieuws

Nieuwe slijpbank 

voor De Enk
De Enk Groen & Golf krijgt een nieuwe slijp-

bank van Milati Grass Machines. Het gaat om 

de Foley Accu Master 652 en de Foley Accu 

Pro 672. De Foley Accu Master 652 is een 

volautomatische geluidsarme kooislijpbank, 

waarbij de kooien rond en achter geslepen 

worden volgens de specificaties van de maai-

machinefabrikant. Tevens is deze slijpbank 

programmeerbaar, waarbij naar behoefte 

programma's ingevoerd kunnen worden. De 

Foley Accu Pro 672 is een slijpbank waarbij 

de ondermessen volgens de specificaties van 

de maaimachinefabrikant geslepen worden. 

De slijpbank is geleverd op de werkplaats van 

De Enk bij Golfbaan Prise d’eau in Tilburg. 

Medewerker Marc van Baal is blij en enthou-

siast om met de nieuwe slijpbank te gaan 

werken.
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Archimedesstraat 9, 7701 SG Dedemsvaart, Telefoon (0523) 613 493
www.duport.nl   -    info@duport.nl

LINDNER TRACTOREN

              
 • Laag eigen gewicht
 • Kleine draaicirkel door 4-wiel besturing
 • Vrijzicht cabine
 • 102 PK (75 kW) 4-cil. Perkins Turbo motor
 • ZF traploze cvt-transmissie
 • zeer laag zwaartepunt

NIEUW

Bodem als basis

Equipment

Groen en Recreatie

Biocentrum Altena

Bodem als basis

Equipment

Groen en Recreatie

Biocentrum Altena

Bodem als basis

Equipment

Groen en Recreatie

Biocentrum Altena

Bodem als basis

Equipment

Groen en Recreatie

Biocentrum Altena

DE SPECIALIST VOOR UW SUCCES

Kijk voor meer informatie op my boomer.nl en bekijk al onze compact trekkers en werktuigen

De enige trekker 
met een 
CVT transmissie in 
zijn klasse.

Profiteer NU van de interessante EINDEJAARS ACTIES 
bij UW NEW HOLLAND dealer



13www.greenkeeper.nl12 www.greenkeeper.nl

MVO-prijs 

Noordoostpolder 

voor Berdi
Berdi Sport & Groen uit Nagele is de eerste 

prijswinnaar van de MVO-prijs Noordoostpolder. 

Donderdagavond 20 november kregen de 

ondernemers Rienk en Dirk Bernhard in Theater 

't Voorhuys de onderscheiding uit handen van 

burgemeester Aucke van der Werff. De gemeente 

Noordoostpolder was de initiatiefnemer van deze 

wedstrijd, die door ISOFastTrack is georganiseerd. 

Het evenement werd gesponsord door Countus, 

HCR ’t Voorhuys, MVO Loont en Rabobank 

Noordoostpolder-Urk. Twaalf ondernemingen 

meldden zich begin dit jaar voor dit traject aan. 

Zes bedrijven werden genomineerd door de jury. 

Na de publieksstemming via internet (1246 stem-

men) bleven er drie kandidaten over: Bio Romeo 

uit Ens, staalbedrijf L. de Vries uit Marknesse en 

groenvoorzieningsbedrijf Berdi Sport & Groen uit 

Nagele. De prijs, 3000 euro, wordt besteed aan 

‘iets voor het personeel’. Ook gaven de broers 

Bernhard bij presentator Niels van der Schaaff 

aan verder te willen op de weg van MVO, in 

ieder geval door nog meer reductie van CO2. De 

prijsuitreiking was het sluitstuk van een histori-

sche avond in de Noordoostpolder: de uitreiking 

van de eerste MVO-prijs Noordoostpolder, de 

aanwezigheid van gedeputeerde economische 

zaken Bert Gijsberts (in de rest van Flevoland zal 

het voorbeeld van de Noordoostpolder overigens 

worden gevolgd), de informatieve toespraken van 

Reinier van den Berg (die met Ecoland TV gaat 

beginnen), professor Jan Jonker (die zijn boek 

‘Nieuwe Business Modellen: Samen Werken aan 

Waardecreatie’ presenteerde) en vooral ook het 

inspirerende netwerken van meer dan tweehon-

derd polderondernemers die verder willen met 

maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Segway op de 

golfbaan
The Dutch in Spijk is de eerste vaderlandse golf-

baan waar de Segway welkom is. Het vervoer-

middel kent al tal van toepassingen, maar werd 

tot nu toe geweerd op golfbanen. Na veel testen 

en aanpassing van de wielen heeft The Dutch, 

waar Greenkeeper of the Year-genomineerde 

Derck Versteegh werkzaam is, nu goedkeuring 

gegeven en er zelf twee aangeschaft. The Dutch 

geldt als een goed onderhouden golfbaan in 

Nederland. De Segway x2 Golf heeft een draag-

systeem voor de golftas en rijdt 36 holes. Hij laat 

nauwelijks sporen na, is geluidsarm en energie-

zuinig. Bovendien verloopt een rondje hiermee 

aanzienlijk sneller.

DSV zaden leidend 

in Engels raai Sport
Engels raaigras de belangrijkste soort op gebied 

van sportvelden. De basis van elk mengsel 

voor sportvelden bestaat uit Engels raai. Voor 

een groot deel wordt ook de bespeelbaarheid 

van velden hierdoor bepaald. Eurodiamond is 

lijstaanvoerder in de Grasgids 2014 en zal die 

positie handhaven in 2015. Dat een ras van DSV 

zaden leidt is niet vreemd.  Het is zelfs zo dat de 

afgelopen 9 jaar DSV rassen maar liefst 6 jaar de 

nummer 1 positie in namen. Hier kan geen ander 

bedrijf aan tippen! 

Jaarlijks in de Grasgids worden alle rassen Engels 

raaigras met elkaar vergeleken. De afgelopen 

jaren is DSV zaden met haar merknaam Euro 

Grass altijd boven in de lijst te vinden. Met 

mengels als een SV7 waarvan 75% bestaat uit 

Engels raaigras is begrijpelijk dat de kwaliteit van 

het Engels raaigras verschil maakt. Door gebruik 

te maken van toprassen uit de Grasgids kun-

nen wel 100 meer speeluren per veld behaald 

worden. Met een gemiddeld aantal speeluren 

van 300 – 350 per veld kunnen betere rassen 

zorgen voor een extra bespeelbaarheid van ruim 

30%. Dit scheelt niet alleen per speeluur. Ook op 

velden waar minder gespeeld wordt is kwaliteit 

van belang. Met de toprassen uit de Grasgids 

kan bespaard worden op onderhoud. Engels 

raaigrassen als Eurodiamond en Eurocordus met 

de hoogste scores voor standvastigheid en bespe-

lingstolerantie houden velden langer gesloten. 

Gesloten velden betekent geen open plekken 

waar onkruiden zich kunnen vestigen of waar 

doorgezaaid moet worden in het seizoen.

Nieuws
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Everris Benelux
T +31 (0)418 65 57 80
E info.benelux@everris.com

www.everris.nl

•	Speciaal	voor	sportvelden,	
tees	en	fairways

•	Uniek	en	innovatief

•	NPK

•	Wateroplosbare	calcium	
en	magnesium

•	Mini-korrel

Langwerkende
meststof

Groot in Gras

NIEUW!
Revolutionaire 
golf mengsels met 
RPR technologie

• Voor doorzaai op 
tees en fairways.

• Sterk zelf herstellend 
Engels raaigras.

• Reduceert straatgras.

IJZERSTERKIJZERSTERKIJZERSTERK
zelf herstellend
Engels raaigras
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Rassenonderzoek

In Nederland kennen we de Grasgids, waarin de 

resultaten van het Nederlandse rassenonderzoek 

zijn opgenomen. Deze gids wordt ook in België 

als leidraad gebruikt.

De grondslag van de Grasgids is het zogenaamde 

CGO (cultuur- en gebruikswaardeonderzoek) voor 

grasrassen. Dit onderzoek naar de kwaliteit van 

grasrassen valt onder de verantwoordelijkheid van 

Plantum. In dit onderzoek worden de nieuw ont-

wikkelde grasrassen van de kwekers vergeleken 

met de rassen in de huidige Grasgids. Een nieuw 

grasras wordt pas opgenomen, als aangetoond is 

dat de kwaliteit van dit ras beter is dan de gemid-

delde kwaliteit van het bestaande assortiment.

Om de objectiviteit te waarborgen, worden de 

beoordelingen door het PPO (Praktijkonderzoek 

Plant & Omgeving) uitgevoerd. De te onder-

zoeken rassen worden op meerdere locaties 

uitgezaaid. Hiermee wordt de wetenschappelijke 

betrouwbaarheid fors vergroot. Doel van het 

onderzoek is de gebruikers een goede basis te 

geven bij de keuze van het juiste ras binnen de 

aangeboden mengsels, zowel in openbaar groen, 

golf als in sport. Tevens heeft de Grasgids als doel 

om de markt af te schermen voor kwalitatief min-

dere rassen; een extra zekerheid voor de hoge 

eisen die wij in ons land stellen.

Wat bepaalt de kwaliteit van een mengsel?

Voor een groot deel wordt de mengselkwaliteit 

bepaald door de kwaliteit van de gebruikte 

rassen. Een gerichte rassenkeuze kan de betre-

dingstolerantie, de dichtheid van de zode, de 

kans op ziektes en de kleur van de grasmat sterk 

beïnvloeden. Voor wedstrijdvelden gaat de voor-

keur uit naar een zaadmengsel van 75% Engels 

raaigras en 25% veldbeemdgras (SV7-mengsel) 

of een SV100-zaadmengsel (een blend van 100% 

Engels raaigras-rassen). Het SV7-mengsel wordt 

ook aanbevolen voor trainingsvelden, wanneer 

deze tijdig (medio april) kunnen worden door-

gezaaid. Als de trainingsvelden pas eind mei 

worden doorgezaaid, gaat de voorkeur uit naar 

een SV100.

Nieuw in Grasgids 2015

In de nieuwe Grasgids zijn de meest actuele 

cijfers per ras weergegeven. Er zijn nieuwe ras-

sen toegelaten bij Engels raaigras, bij roodzwenk 

gewoon en bij roodzwenk met forse uitlopers. 

Ieder nieuw ras geeft weer een mooie aanvulling 

van het assortiment. 

De rassen die voor het eerst vermeld worden, 

zijn:

• Engels raaigras sport: Eurosport van DSV 

   Nederland

• Roodzwenkgras gewoon: Bogart en Highnoth, 

   beide van DLF/Innoseeds

• Roodzwenkgras grof: Hastings van DLF/

   Innoseeds en Barsylia van Barenbrug

Wat is voetballen zonder echt gras? Steeds vaker duiken er berichten in de pers op dat voetballers het liefst kiezen voor een echt 

natuurgrasveld. En dat is begrijpelijk. Gras geeft het echte voetbalgevoel weer. Voetballen is modder aan je benen en de geur van het gras in 

je neusgaten.

Auteur: Namens Plantum Hendrik Nagelhoud

Grasgids 2015: dé leidraad 
voor elke greenkeeper  
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Sport • Gazon • Recreatie • Berm en dijk • Golfgreen
Sport • Lawns • Landscaping • Road verges and dikes • Golfgreen

2015

Groot in Gras

NIEUW!
Revolutionaire 
golf mengsels met 
RPR technologie

• Voor doorzaai op 
tees en fairways.

• Sterk zelf herstellend 
Engels raaigras.

• Reduceert straatgras.

IJZERSTERKIJZERSTERKIJZERSTERK
zelf herstellend
Engels raaigras

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5025
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Draagvlak voor duurzaamheid

Na de ontvangst van de honderd bezoekers hield 

communicatiespecialist en oud-medewerker van 

vakblad Greenkeeper (Joris van Meel) een ope-

ningslezing over duurzaamheid op golfbanen. 

Dit sluit aan bij het streven van de branche om 

de term duurzaamheid van zijn vaak vage imago 

af te helpen door de koe bij de horens te vatten. 

NFG, NGA en NVG zijn dan ook een duurzaam-

heidscampagne gestart, terwijl daarnaast green-

keepers door heel Nederland al een aantal jaren 

een duurzaam beheer- en onderhoudsbeleid toe-

passen op hun banen. Van Meel vroeg zich hard-

op af of duurzaamheid weer een beetje leuk mag 

worden, zodat niet iedereen begint te zuchten bij 

het horen van het nu al bijna afgezaagde woord. 

Hij opperde ideeën over het betrekken van omlig-

gende partijen bij duurzaamheidsprocessen door 

hun belangstelling te wekken: van leveranciers, 

bestuur, management en beheer tot greenkee-

ping en gebruikers. Als alle partijen helder en 

consequent communiceren over hun bijdrage aan 

duurzaamheid in hun werk, en elkaar aanspreken 

op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 

het eindproduct, dan pas kan er een totaalbeeld 

ontstaan van waar duurzaamheid toe leidt en 

ontstaat écht enthousiasme en draagvlak. De 

presentatie werd vooral goed ontvangen omdat 

Van Meel zelf een hoge dosis enthousiasme bezit; 

een prima voorbeeld van hoe je je omgeving 

meekrijgt.

Leiderschap en Moeder Natuur

Als tweede spreker begaf Yuri Klaver zich onder 

de mensen. Bijzonder, want hij brengt veel tijd 

door in totale afzondering: als reiziger is hij spe-

cialist op het gebied van expedities, met name 

in het poolgebied. Zo stak hij onlangs als eerste 

mens de afgelegen rivieren en bergkammen van 

de Brooks Range in Alaska over, een tocht van 

vier maanden in totale isolatie. Daarvoor zijn 

leiderschap en kennis van de natuur nodig – iets 

wat Klaver terug ziet komen in het werk van 

greenkeepers, die dagelijks te maken hebben met 

de elementen van Moeder Natuur. Een van zijn 

levenslessen, die vele greenkeepers onder ons 

zullen herkennen: alertheid en routinematig wer-

ken gaan niet samen; er komen zelfs ongelukken 

van.

Ontknoping Greenkeeper of the Year-verkiezing

Aan het begin van de avond was de ontknoping 

van de verkiezing Greenkeeper of the Year 2015 

en High Potential 2015. De genomineerden: 

Martin Brummel van Golfclub Zwolle, Kristian 

Summerfield van Golf- en Businessclub De 

Scherpenbergh, William Boogaerts van Golfbaan 

De Turfvaert, Derck Versteegh van The Dutch 

en Jeroen Vingerhoets van Golfbaan Prise d’eau 

hadden tot dan toe in spanning afgewacht, 

evenals Nico Burns van The International, die het 

verloop van de wedstrijd vanuit het buitenland 

volgde. De jury bestond dit jaar uit de winnaar 

van vorig jaar Koert Donkers, hoofdgreenkeeper 

op Golfbaan Princenbosch, NGA-bestuurder 

Alexander de Vries, golfarchitect Bruno Steensels, 

de Belgische hoofdgreenkeeper van Brabantse 

Golf en bestuurslid van Greenkeepers Association 

België Philippe Mallaerts, ex-(hoofd)greenkeeper 

Greenkeepers are the champions! – 
Tweede Greenkeeper of the Year-verkiezing 
groot succes
Golfbaan Prise d’eau decor voor sfeervolle Green Tie-uitreiking van 
GOTY-uitreiking

Op woensdag 17 december organiseerde vakblad Greenkeeper op golfbaan Prise d’eau in Tilburg voor de tweede maal de verkiezing 

Greenkeeper of the Year. Voor de eerste maal werd er een Greenkeeper High Potential-award uitgereikt. De GOTY-verkiezing werd mogelijk 

gemaakt door sponsors Jean Heybroek, Everris, Bayer en Innoseeds. NGF, NGV en NGA waren aanwezig en van de pers ook Golf Weekly.

Auteur: Santi Raats
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en inmiddels Melspring-accountmanager Jos 

Theunissen en tot slot oud-golfbaanmanager van 

Spaarnwoude en juryvoorzitter Wim Smits. Zij 

hebben het afgelopen jaar de vragenlijsten van 

de genomineerden doorgenomen en daarna de 

genomineerden bezocht op hun golfbaan voordat 

zij tot hun keuze kwamen.

De winnaars

Wim Smits las de uitslag voor aan de genomi-

neerden, die elk met hun genodigden aan een 

tafel voorin de zaal zaten. Daarna viel het verlos-

sende woord, waarbij jurylid én Greenkeeper of 

the Year 2014 Koert Donkers de awards uitreikte. 

Greenkeeper of the Year 2015 is geworden 

Kristian Summerfield, en wel vanwege zijn gedre-

venheid, bezetenheid en streven naar perfectie. 

Summerfield hield vervolgens een geweldige 

speech over het profiel van de greenkeeper anno 

2015. Greenkeeper High Potential werd Derck 

Versteegh, omdat hij volgens het juryrapport nu 

al hoge verwachtingen waarmaakte, een gedre-

ven jonge greenkeeper is met een kritische blik 

én al op jonge leeftijd internationale ervaring 

heeft opgedaan uit eigen beweging. Vakblad 

Greenkeeper feliciteert beide winnaars met het 

behalen van de overwinning! Opvallend was de 

saamhorigheid onder de genomineerden. Eerder 

bleek al dat zij het goed met elkaar kunnen vin-

den, toen zij onderling een golfuitje organiseer-

den. Na de uitreiking sloegen zij broederlijk de 

armen om elkaar heen tijdens een luid schallend 

We are the champions. De winnaars maken een 

reis naar Harrogate georganiseerd door de NGA, 

een duurzaamheidsreis naar Kopenhagen vanuit 

de NGF en een nog nader te bepalen greenkee-

per-trip. Alle genomineerden ontvingen het boek 

‘100 jaar Toro’.

Green Tie-diner

Daarna volgde het Green Tie-diner: de zaal 

kleurde vrolijk door de felgroene vlinderstrikjes 

en alle stijlvol geklede bezoekers. Door een com-

binatie van statafels en zittafels was er een hoge 

mate van interactie tussen de bezoekers. En het 

was nog lang onrustig in het clubhuis van Prise 

d’eau… Op 18 december werden de winnaars 

een tweede maal gelauwerd, en wel op het NGF-

gala in Huis ter Duin te Noordwijk! 

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5026
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Kristian Summerfield verkozen tot 
Greenkeeper of the Year en Derck 
Versteegh tot High Potential 
Internationaal greenkeeping kennisniveau leidt tot behalen van 
GOTY-hoofdprijzen

Op woensdag 17 december is hoofdgreenkeeper van De Scherpenbergh Kristian Summerfield uitgeroepen tot Greenkeeper of the Year 

(GOTY) 2015. Derck Versteegh werd verkozen tot Greenkeeper High Potential 2015. Dit gebeurde tijdens de tweede editie van de GOTY-

uitreiking en wel op Golfbaan Prise d’eau in Tilburg. Collega-genomineerden waren Martin Brummel van Golfclub Zwolle, William 

Boogaerts van Golfbaan De Turfvaert, Derck Versteegh van The Dutch, Jeroen Vingerhoets van golfbaan Prise d’eau en Nico Burns van The 

International. Summerfield droeg de prijs op aan een goede vriend in Engeland.

Auteur: Santi Raats

De jury

Het afgelopen jaar is de jury, onder voorzit-

terschap van oud-golfbaanmanager van 

Spaarnwoude Wim Smits, druk bezig geweest 

met het doornemen van ingevulde vragenlijsten 

van opgegeven greenkeepers. Daarna hebben 

zij een werkbezoek aan de genomineerden 

gebracht en heeft de jury de genomineerden 

op hun golfbaan aan een uitgebreid interview 

onderworpen over hun werkwijzen. De jury werd 

naast Wim Smits gevormd door de winnaar van 

vorig jaar, Koert Donkers, hoofdgreenkeeper 

op Golfbaan Princenbosch, NGA-bestuurder 

Alexander de Vries, golfarchitect Bruno Steensels, 

de Belgische hoofdgreenkeeper van Brabantse 

Golf en bestuurslid van Greenkeepers Association 

België Philippe Mallaerts, en ex-(hoofd)green-

keeper en inmiddels Melspring-accountmanager 

Jos Theunissen. De juryrapporten werden niet 

allemaal voorgelezen, omdat de jury de rapporten 

vooraf al met de genomineerden had doorgeno-

men. Het was een grote uitdaging om tot een 

eindoordeel te komen, mede doordat de geno-

mineerden allen beschikten over uiteenlopende 

competenties en zeer grote kwaliteiten. 

Juryrapport over de winnaars

Maar over winnaar Kristian Summerfield waren 

alle juryleden het eens: 'Summerfield is gedreven, 

bezeten en streeft naar perfectie.' Het juryrap-

port vermeldde dat 'altijd handmatig de greens 

maaien, zonder enige concessie, een voorbeeld 

van deze eigenschappen is. Summerfield leeft 

voor de golfbaan, maar woont ook zowat op 

de golfbaan. Omdat hij zelf een goede golfer is, 

weet hij wat de baangebruiker wil. Dit maakt 

hem een nog betere greenkeeper dan hij al is. 

In zijn werkwijze is alles ondergeschikt aan het 

behalen van de prestatie, maar daarnaast is hij 

een uitstekende manager, die veel tijd steekt in 

het geven van het goede voorbeeld aan zijn team 

en aan zijn pupillen.' Jurylid én Greenkeeper of 

the Year 2014 Koert Donkers reikte de award aan 

Summerfield uit. 

Derck Versteegh High Potential-winnaar

Voor de eerste maal werd de Greenkeeper High 

Potential-award uitgereikt, aan greenkeeper 

Derck Versteegh van The Dutch. Versteegh kreeg 

de prijs ook uit handen van Koert Donkers. Dit 

jonge talent een junior qua leeftijd zijn – hij is 

25 jaar oud -, hij is al wel senior greenkeeper in 

zijn functie op The Dutch. Versteegh viel volgens 

het juryrapport op omdat hij in de ogen van 



19www.greenkeeper.nl18 www.greenkeeper.nl

zijn leidinggevende, de hoofdgreenkeeper Niall 

Richardson, een belofte is en omdat hij in de 

praktijk scherpzinnig en kritisch is. Een voorbeeld 

van zijn liefde voor het vak en zijn eigenzin-

nigheid is dat hij uit eigen ambitie al op jonge 

leeftijd naar St. Andrews vertrok om daar inter-

nationale ervaring op te doen. Versteegh zit niet 

bepaald stil en is duidelijk over wat hij in de toe-

komst wil worden: een verdomd goede hoofd-

greenkeeper of baanmanager. Hij volgt daarvoor 

al opleidingen naast zijn werk. 

Speech van Summerfield

Summerfield gaf in zijn speech antwoord op 

de vraag of een greenkeeper 'een grasmaaier' 

is. Daarop somde hij in een geweldige, enkele 

minuten durende toespraak op wat het vak 

van greenkeeper anno 2015 allemaal inhoudt: 

bioloog, microbioloog, duurzaamheidsspecialist, 

bodemkundige en noem maar op. Aan het einde 

van de opsomming voegde hij droogjes toe: 'En 

inderdaad ja, daarnaast maaien wij ook het gras.' 

Hij droeg de prijs op aan een vriend in Engeland 

met een terminale ziekte en sloot zijn speech af 

met de strijdkreet van de Engelse voetbalclub 

Westham United, waar zijn zeer goede vriend 

en hij supporter van zijn. Summerfield staat niet 

alleen ferm voor zijn vak, ook stond hij als per-

soonlijkheid ferm op het podium: een markante 

Greenkeeper of the Year 2015.

The day after

Summerfields reactie na afloop: ‘Alle aanwezigen 

op Prise d’eau deelden dezelfde passie voor het 

vak, dat was geweldig. Met name mijn teamle-

den, die er ook allemaal waren, ben ik dankbaar. 

Door hun harde werk heb ik de titel gewonnen.’ 

De jongens spraken niet uit hoe trots ze op hem 

waren, maar Summerfield weet wel beter. ‘Het 

zijn een beetje stoere jongens, net als ik. Wij 

delen dat soort gevoelens niet hardop tijdens 

zo’n avond, maar op het werk wisselen we de 

nodige complimenten wel uit, hoor.’ Zijn einddoel 

is nog niet bereikt. ‘Natuurlijk geldt voor iedere 

greenkeeper dat hij of zij het vak naar een hoger 

niveau moet tillen, maar ik wil net iets meer nala-

ten: ik wil voor de baan en voor de golfbranche 

in Nederland meewerken aan een plan om golf 

te promoten onder jongeren. Want in deze eco-

nomisch minder goede tijd wordt golf gezien als 

een luxesport die mensen minder snel beoefenen. 

Als jongeren golf met de paplepel ingegoten krij-

gen – zoals bij mijn broer en mij het geval was -, 

dan stimuleert dit de golfbranche en ook het vak 

van greenkeeper.’

Eerder liet Summerfield zijn ongebreidelde 

trouw aan het vak al blijken in een Greenkeeper-

interview: ‘Als ik de loterij zou winnen, zou ik 

nog steeds greenkeeper zijn.’ De Engelse know-

how die hij van jongs af aan opdeed op banen 

zoals onder meer Bird Hills en Mill Ride, onder 

het toeziend oog van Schotse greenkeepers, wil 

hij niet verloren laten gaan. Zijn doelstelling is te 

zorgen voor een goede greenkeeping-nalaten-

schap op zijn baan. ‘De standaard van de baan 

moet omhoog,’ aldus Summerfield. Duidelijk is 

geworden dat hij zijn team van vier greenkeepers 

en twee leerling-greenkeepers ferm kan aanstu-

ren, en het resultaat is er dan ook naar: de baan 

ligt er spik en span bij. Nieuwe inzichten past hij 

daadkrachtig toe in zijn beheerbeleid. Zo is sinds 

een aantal jaar, na zijn studiereis naar Rutgers 

University, de toepassing van Primo Maxx volledig 

geïncorporeerd in het onderhoud op alle fairways 

en greens, waarmee hij zowel een hoge gras-

matdichtheid, een minimale maaihoogte, als een 

besparing van 11.500 euro op onderhoud reali-

seerde. Summerfields strenge focus op een vlek-

keloze baan komt naar eigen zeggen voort uit 

zijn genetische aanleg voor greenkeeping en golf: 

hij heeft greenkeeping in zijn bloed en hij golft 

al sinds zijn vijfde levensjaar. Hij kan niet veel 

anders doen dan deze achtergrond uit te dragen. 

‘Ik draag de greenkeeping-vlag met trots’, aldus 

Summerfield.

Derck Versteegh

‘Als ik de loterij zou winnen, 

zou ik nog steeds 

greenkeeper zijn’

‘Alle aanwezigen op Prise 

d’eau deelden dezelfde passie 

voor het vak, dat was 

geweldig'

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5027
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             The HEAD specialist 

       Innovators in Turf Maintenance 

        www.maredo-bv.com      06 1564 1613       sales@maredo-bv.com 
/maredobv 

                                 
                     GT 230 Core Dethatcher 
     De nieuwe snelle, schone manier om vilt te verwijderen 
Tot 25 mm diep met daarna in 2-3 dagen een herstel van de mat. 
     Vele gebruikers wereldwijd als GC Carnousty, Gut Lärchen- 
              Hof, Millbrook, Hill di Loci, De Internationale 
                   

H O L L A N D S C H E

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

HGM, de specialist voor golfaccomodaties.

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

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

Wij staan voor kwaliteit en een scherpe prijs.
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#Duurzaamgolf:
visies van de voorzitters

John van Hoesen - voorzitter NGA 

Als voorzitter van de NGA spreek ik regelmatig met jonge greenkeepers die op 

een of andere manier tegen je opkijken. Ik ben echter net zo begonnen als zij. 

Niets van het vak afwetend, niet eens met de gedachte dat golf überhaupt een 

sport was en gras groen is. Maar nu, ruim dertig jaar later, mocht ik op uitnodi-

ging deel uitmaken van een groep ambitieuze vakidioten en vrijwilligers die voor 

de DTRF (Dutch Turfgrass Research Foundation) een hoogleraar Turfgrass ‘aanwij-

zen’ op de Wageningen Universiteit. Dan besef je, hoewel je zelf geen universitaire 

opleiding hebt genoten, hoeveel waarde praktijkervaring heeft in ons vak en 

hoeveel betekenis een netwerk om je heen heeft! Daarbij heb ik vroeger de kans 

gekregen, maar ook zelf gecreëerd, om op ontdekking te gaan door proefonder-

vindelijk bezig te zijn, altijd zoekend naar een alternatief. Ook goed luisteren naar 

menig agronomist/adviseur en het lezen van vakbladen was voor mij belangrijk. 

Doe jij dit ook? En geef jij daar uiteindelijk jouw eigen interpretatie aan, om te 

komen tot een oplossing voor jouw gras-/bodemgerelateerd probleem?

Dit is wat mij betreft innovatie op de werkvloer! En mooi als het dan ook nog milieuvriendelijk, duurzaam, kan! Is het antwoord op al onze ongemakken in 

het groen niet gewoon: discipline? Zelfontplooiing, met alle ins en outs van daar buiten, want daar buiten is je vak. Hoe groen wil je het hebben? Ik hoop 

dat vele collega’s de handschoen op durven te nemen om in dit ter beschikking gestelde katern (duurzaamheid in de toekomst) hun best practice-ervaring 

met ons te delen. Toegepaste wetenschap, zonder dat jij het wellicht beseft… Hoe waardevol voor ons vak, groen en golf!

Willem Zelsmann - voorzitter NGF

Op 10 december 2014 was in Driebergen een symposium over het onderwerp green deal. De NVG, de NGA en de 

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) organiseerden samen met de Dutch Turfgrass Research Foundation 

(DTRF) een congres, waar circa 200 belangstellenden op af kwamen, inclusief de Wageningen Universiteit. Tijdens 

dit symposium bleek heel duidelijk dat iedereen is doordrongen van het feit dat het aantal en de hoeveelheid pes-

ticiden die worden gebruikt op onze golfaccommodaties moeten worden teruggedrongen. Het woord duurzaam 

beheer passeerde meerdere keren. Maar wat wordt daar nu precies mee bedoeld? In het werkboek Committed 

to Green/GEO van de NGF staat een omschrijving: ‘Een ontwikkeling die aansluit op behoeften van het heden, 

zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen.’ Er ligt 

een protocol uit Denemarken, goedgekeurd door de Deense overheid, waarmee het afgelopen jaar al waardevolle 

ervaringen zijn opgedaan. Met een dergelijk protocol zouden we in ons land ook direct aan de slag kunnen. Het 

geeft ons direct een duidelijk overzicht van in welke hoeveelheden, waar en wanneer we gewasbeschermings-

middelen op onze golfbanen kunnen gebruiken. Als we aan de eisen van de overheid willen en kunnen voldoen, 

moeten we snel handelen, want in 2017 moeten we aantonen dat we serieus bezig zijn met het terugdringen van 

pesticiden. Als we daarbij een bestaande methodiek kunnen inzetten, moeten we dat niet laten. Maar daarvoor 

is wel de acceptatie van het ministerie van I en M nodig. Het ‘Deense model’ zal daarom op korte termijn worden 

voorgelegd als een van de mogelijke instrumenten in de green deal. Nederland is leidend in de wereld bij het op 

vrijwillige basis voldoen aan de eisen wat betreft duurzaam beheer van golfbanen, gecertificeerd op het hoogste 

niveau door de Golf Environment Organization (GEO). Hier kunnen we trots op zijn, maar het ontslaat ons niet 

van de volgende stap: het terugdringen van het gebruik van pesticiden. Aan de slag!

Tinus Vernooij - voorzitter NVG 

De organisaties in golf hebben elk hun eigen achterban en daarmee een eigen belang te vertegen-

woordigen. Er zijn echter momenten en projecten waar het gezamenlijk optrekken een kans is voor 

het bundelen van krachten voor een algemeen belang. De green deal is daar een mooi voorbeeld van. 

Drie organisaties kunnen samen meer bereiken dan afzonderlijk. Als werkgeversorganisatie in de golf-

branche in Nederland levert de NVG haar bijdrage aan de green deal. Gecombineerd met de bijdragen 

van de NGF en de NGA wordt de green deal serieus opgepakt door de gehele golfbranche. 

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5032

# DUURZAAM GOLF
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Het beheer van golfbanen richt zich te veel op de laagste prijs en heeft daarbij te weinig aandacht voor duur-
zaamheid en natuur.

Er is te veel aandacht voor de procedurele kant van duurzaamheid en te weinig aandacht voor duurzaamheid 
zoals dat wordt beleefd door de golfer.

Duurzaamheid is een van de meest onderschatte middelen om de golfer te betrekken bij de baan.

Als ik het zelf voor het zeggen had, zou ik veel meer aandacht geven aan duurzaamheid.

Duurzaamheid is het belangrijkste thema voor de ontwikkeling van golf in de komende jaren

Met duurzaamheid zul je geen extra rondje golf verkopen, maar gebrek aan aandacht maakt je wel kwetsbaar als 
er iets fout gaat.

Het is een fluitje van een cent om in het verloop van enkele jaren compleet chemievrij te beheren.

Wij werken inmiddels veel duurzamer dan vijf jaar geleden.

Duurzaam beheer moet uiteindelijk leiden tot een veel efficiënter en goedkoper beheer van golfbanen. 

#duurzaamgolf: wat is de mening 
van de markt?
Het thema van deze jubileum uitgave van Greenkeepers s duurzaam golf. Wat de partners NGA, NGF en NVG in deze special nu feitelijk 

afvroegen is wat de mark nu werkelijk vindt van dit thema. Leeft het thema en wordt het als belangrijk gezien. Begin december werd daar-

om viia de website van Greenkeeper enkele keren een enquête meegestuurd, waarin lezers konden reageren op een aantal stellingen.

 

Auteur: Hein van Iersel
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De partners NGA, NVG en NGF in #duurzaamgolf 

kunnen gerust zijn. De markt vind duurzaamheid 

een belangrijk thema. Zowel in het aantal reacties 

(134 ingevulde enquêtes) als in de aard van de 

enquêtes. Het mag misschien allemaal nog een 

beetje enthousiaster en meer uitgesproken, maar 

uit de onderzoeksresultaten blijkt duidelijk dat 

Nederlandse én Belgische greenkeeper en baan-

commissarissen hun hart wat betreft duurzaam-

heid p de juiste plaats dragen. Het onderzoek 

is opgezet in de vorm van een aantal stellingen 

waarbij de geënquêteerden kunnen antwoorden 

met eens of oneens en een aantal tussenstappen.

# DUURZAAM GOLF



25www.greenkeeper.nl24 www.greenkeeper.nl

Uitbreiding 9 holes Golfbaan in Croset

Southwest Greens Construction heeft de opdracht uitgevoerd om de 9 holes 

Golfbaan van het Relais & Chateau Resort Jiva Hill in Croset in Frankrijk, 

uit te breiden. De opdracht was om de baan te verlengen en alle holes te 

voorzien van nieuwe greencomplexen. De baan is uitgerust met tees en 

greens van kunstgras om de bespeelbaarheid te garanderen in de wintersei-

zoen maanden. De uitbreiding is ontworpen en begeleid door Dimitri van 

Hauwaert van Diamond Golf Architects. De begeleiding van de uitvoer was 

in handen van Lambert Veenstra.

Aanneemsom: 980.000 euro

Opdrachtgever: Jiva Hill Golf Resort

Contactpersoon opdrachtgever:  Mr. David Mazard, Director of Golf

Contactgegevens opdrachtgever: www.jivahill.com

Architect: Dimitri van Hauwaert, www.diga.be 

Contactgegevens architect: 0032- 497555544

Aannemer: Southwest Greens Construction

Contactpersoon aannemer: Mr. Haaye de Jong. www.southwestgreens.eu

Contactgegevens aannemer: 0031-6-52417222 

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 Ilse Kuipers (ilse@nwst.nl) en u krijg 

alle de juiste formulieren toegestuurd.

Auteur: Peter Jansen

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5034

Uitbreiding 9 holes Golfbaan 

in Croset
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Beregening uit open water op de Golfbaan 

De Woeste kop

Aan het begin van het nieuwe seizoen 2013 is er door Bas van Oosterhout 

Beregeningstechniek een nieuwe filter geplaatst op de Woeste Kop in Axel. 

Hiermee kan de golfbaan de beregening verzorgen uit open water, zoals vijvers en 

fonteinen. Daardoor is er nagenoeg geen spoelwater. In dit nieuwe filtersysteem 

wordt het backwashen automatisch geregeld. Dit doordat de druk voor en na de 

filters wordt gemeten. Bij een te groot verval spoelen de filters één voor één zich 

schoon in combinatie met luchtdruk. En het beregeningsprogramma vervolgd, tij-

dens het backwashen, gewoon zijn weg.

Opdrachtgever: Golfbaan De Woeste kop

Aannemer: Bas van Oosterhout VOF Beregeningstechniek

Uitbreiding par 3 baan met driving range 

Country Golf Ees

Country Golf Ees heeft in eigen beheer de uitbreiding verzorgd van een par 3 baan met 

driving range. De totale oppervlakte van de driving range is 2,5 hectare met een 

maximale lengte van 300 meter. Daarnaast zijn er acht overdekte afslagplaatsen 

gebouwd in een landelijke kapschuur van Douglas hout, die volledig bestaat uit 

duurzame natuurlijke materialen.

Opdrachtgever: Country Golf Ees

Contactpersoon opdrachtgever: Rikus Ottens

Contactgegevens opdrachtgever: Country Golf Ees, Oosterweg 1, 9536 PR EES. 

info@countrygolfees.nl 06-21656562 – 0599 236328

Architect: In eigen beheer uitgevoerd

Aannemer: In eigen beheer uitgevoerd

Renovatie golfbaan G&CC in 

Gulpen-Wittem

Golfbaan Zuid Limburgse G&CC Gulpen-Wittem in Zuid-

Limburg is gerenoveerd. Deze renovatie bestond uit de ver-

vanging van green 1, 9 en 18 en een nieuwe practice-area 

van twee green aangelegd. Daarnaast zijn er nieuwe tees op 

hole 1 aangelegd en diverse aanpassingen gedaan op hole 1 

en 9. Deze fase 2 van de renovatie is uitgevoerd in het voor-

jaar van 2014 en duurde in totaal drie maanden. De komen-

de jaren zal elk jaar een gedeelte van de golfbaan worden 

gerenoveerd. Net als bij de eerste 2 fases leidt de gekozen 

werkmethode nauwelijks tot overlast aan de golfers.

Opdrachtgever: Zuid Limburgse Golf & Country Club

Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. Hans Bolsius

Architect: Caspar Grauballe

Contactgegevens architect: caspar@bycaspar.com

Aannemer: SBA Golf & Groen B.V.

Contactpersoon aannemer: Dhr. Pierre Janssen

Contactgegevens aannemer: Rangeerweg 8 6114 BC 

Susteren tel. 046-4113480
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Renovatie fairways Goyer Golf & country Club

Na intern overleg was het bestuur voornemens om het probleem van de 

natte fairways op de overige holes ook aan te pakken. Om een goed voorstel 

te kunnen maken zijn er eerst hoogtemetingen uitgevoerd om de haalbaar-

heid van de ideeën te toetsen. In een bestaande baan is het vaak niet 

eenvoudig om te bepalen waar de nieuwe drainage op afgevoerd kan 

worden. De Goyer beschikt over meerdere grote vijvers die wat betreft peil 

verschillen maar waarvan de meeste met elkaar zijn verbonden en 

beschikken over vaste afvoerbuizen naar de afvoersloot buiten de baan. 

Op basis van de kwaliteit van de voorstellen en de prijs heeft de Goyer 

Golfclub voor de Grontmij gekozen.

Aanneemsom: 200.000 euro

Opdrachtgever: Goyer Golf & country Club

Architect: Bruno Steensels

Contactpersoon architect: Bruno Steensel

Aannemer: Grontmij

Uitbreiding Golfbaan de Voortwisch in 

Winterswijk 

Golfbaan de Voortwisch is de thuishaven van Golf & Country Club 

Winterswijk. De golfbaan is gelegen in de achterhoek en ligt in het 

kenmerkende coulisselandschap.  Cultuurhistorische landschapselementen 

zoals essen en kampen zijn bij de aanleg van de golfbaan gebruikt om het 

golfspel uitdagender te maken. Het verouderde beregeningssysteem op de 

bestaande baan is vervangen door een nieuw systeem en daarbij uitgebreid 

met fairway beregening. 

Opdrachtgever: De Rechte Bal BV

Contactpersoon opdrachtgever: M. Vrieze

Contactgegevens opdrachtgever: Vredenseweg 150, 7113 AE 

Winterswijk, 0543 - 562 525, info@golfclubwinterswijk.nl

Architect: Donald Steel/Hans Hertzberger

Contactpersoon architect: H. Hertzberger

Contactgegevens architect: Molenberg 20, 5211 DE ’s-Hertogenbosch, 

Hoofduitvoerder: Dhr H.E Huiskamp

Betrokken aannemers: De Enk groen en golf, Smits BV 
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NGA-Nieuws

Woord voorzitter…
Bent u ook zo benieuwd wat 2015 ons zal brengen in de golfbranche? Dan bent u net zo nieuwsgierig als ik. Dat 
wil wat zeggen, want meestal heb ik mijn woordje wel klaar, maar ik zou nu even niet weten waar het naartoe 
gaat. Was 2014 het jaar van aanzet tot duurzaamheid en innovatie? Onze uitgever heeft het idee van innova-
tie en duurzaamheid goed begrepen, want in oktober vielen er in een week tijd zomaar twee uitgaven van de 
Greenkeeper op de mat. Dat vind ik pas echt innovatief en duurzaam; schijnbaar is het juiste schakelaartje toch 
gevonden. 2014 was in ieder geval het jaar van overdenkingen: hoe gaat de NGA verder, hoe gaat de branche 
verder? Op het gebied van samenwerking hebben we een mijlpaal bereikt. Misschien mag ik even refereren aan 
het allereerste Groensymposium, gehouden door en met de NGF en de NVG; een droom van weleer kwam uit. 
Was het een succes?
Is dit een teken dat andere NGA-activiteiten wellicht het veld moeten ruimen voor de uitgekomen wens? Wie 
weet, want we worstelen al enige jaren met de tweejaarlijks te houden NGA-Vakdag, waar op de laatste editie 
meer donateurs aanwezig waren dan bezoekers, althans zo voelde het. Zijn de toevoeging ‘relatiecontactdag’ 
en de mogelijkheid om ook machines op de minibeursvloer toe te laten voldoende om deze dag levensvatbaar 
te houden? We zullen het zien, want tijdens dit schrijven staat de negende Relatievakdag voor de deur. Zijn de 

keuze voor een nieuwe locatie, afzien van opening door een dure BN’er en een middagdeel met volop actie voor onze leden de sleutel tot 
succes?
Hoe succesvol wordt de Dutch Turfgrass Research Foundation met de aanstelling van de eerste hoogleraar? Hoe succesvol betreden we de 
weg naar 2020 met onze Green Deal en wat levert het ons op? Wordt het na 2020 een lijdensweg zonder chemie? In dit nummer kunt u in 
ieder geval kennismaken met de eerste uitgave van een gezamenlijk duurzaamheidskatern (van NGF, NVG en NGA), om u in de toekomst te 
informeren over wat er allemaal gaande is op dit gebied, do’s-and-don’ts vanuit het groen en voor het groen.
Onze zorg en nummer een op onze to-dolijst is in ieder geval het behouden van een NGA die al ruim twintig jaar de basis vormt voor de 
ontwikkeling van de Nederlandse greenkeepers. Het nieuwe jaar willen we dan ook graag ingaan met u en de kersverse Greenkeeper of The 
Year door het maar gewoon samen te gaan doen! Wel zoeken wij kanjers die hun nek willen uitsteken voor de branche. Neem zitting in een 
van onze vele commissies of stel je kandidaat voor een bestuursfunctie. Waarom niet? Oké, het is en blijft vrijwilligerswerk, maar het brengt je 
zo veel goeds!

Namens het bestuur wens ik u allen alvast een mooi 2015!
John van Hoesen

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

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

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

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

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

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

Graszaden:
Barenbrug Holland, Innoseeds, Queens Grass.

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

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

NGA donateurslijst:
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Bestuursnieuws

28 november was er weer de NGA-najaarsvergadering, gecombi-
neerd met de vakdag. Een zestigtal NGA-leden wist in de vroege 
ochtend al de weg naar het immens verlaten landschap van Bidding-
huizen te vinden. De ochtend werd besteed aan de najaarsledenver-
gadering, waar de aanwezigen werden bijgepraat over de stand van 
zaken wat betreft de opleidingen, (die het niet gemakkelijk hebben 
nu ook IPC afhaakt) en de regio’s met hun regioactiviteiten. Natuur-
lijk kwam ook de penningmeester aan het woord. De ledenvergade-
ring stemde unaniem in met een verhoging van het lidmaatschaps-
geld. Enkele leden waren van mening dat de verhoging van € 1,50 te 
weinig is om de financiële positie van de NGA op langere termijn 
gezond te houden.

Het middagprogramma was interactief: de beurs en actie. 
De actie was ditmaal kleiduiven schieten. Voor en tijdens het 
schieten mag er geen 
alcohol gedronken 
worden, maar dit werd 
nadien ruimschoots 
ingehaald. Ook deze 
ledenvergadering/
vakdag-combinatie was 
weer geslaagd.

‘Greenkeepen doe je samen’ is gekozen als titel voor het 
aangepaste beleidsplan 2015-2020 van de NGA

De statutaire wijziging om ons doel te bereiken zou kunnen zijn: de 
NGA is een dynamische vakvereniging van en voor greenkeepers.
U zult deze slogan de komende jaren vaker terugzien binnen het kader 
van de activiteiten die wij en onze commissies voor u organiseren. Niet 
toevallig is deze keuze door uzelf aanbevolen in onze enquête van 2014, 
het roadshow-onderzoek.
Naar aanleiding van dit onderzoek, dat overigens professioneel werd 
begeleid dankzij de heer Lok, heeft het bestuur onlangs een rapport 
met aanbevelingen in ontvangst mogen nemen. Dit rapport werd 
ondersteund met een presentatie waarin diverse tools werden aan-
gereikt. Doel: de (her)positionering van de NGA helder krijgen. Geen 
eenvoudige opdracht, zeker in een tijd waarin vrijwilligerswerk niet 
vanzelfsprekend is en werkgevers niet zomaar volwaardige ondersteu-
ning bieden. We zijn niet de vrijwillige brandweerman of -vrouw die te 
pas en te onpas kan uitrukken naar een brandje in de golfbranche! U 
en ik zijn daarom soms beperkt in onze vrijheden, want werk gaat voor, 
en terecht. Het is ons niet onopgemerkt gebleven dat de geïnterview-
den/geënquêteerden aangaven dat de werkgeversorganisatie iets meer 
mag doen voor de greenkeepersbranche. De NGA wordt er wel op 
aangekeken en wordt wel ter verantwoording geroepen als het woord 
‘vakdegradatie’ valt. We moeten niet vergeten dat niet al onze leden 
onder de golf-cao vallen. En ja, dit is een van de redenen waarom de 
uitkomst van het onderzoek van grote waarde is, ons niet onberoerd 
laat en handvatten geeft om verder te kunnen.
Een kleine greep uit de zaken die we ons de komende vijf jaren ten doel 
stellen:
• De nadruk leggen op een primaire positie als vakorganisatie/
   -vereniging.
• Het vak greenkeeping verdient meer bescherming.
• Het op maat bedienen van jonge greenkeepers, starters en 
  gevorderden.
• Het samenkomen dient meer vanuit de leden georganiseerd te 
  worden en niet vanuit het bestuur (dit is leuker en zo wordt de 
  betrokkenheid groter).
• Vacaturebank: een must.
• Uitwisseling faciliteren; dit maakt de zichtbaarheid groter.

• Communicatie naar een volgende fase.
Een opmerkelijke uitspraak van de heer Lok: ‘De NGA (het bestuur) 
moet alles zelf doen; dat is het verwachtingspatroon van veel clubleden, 
ook in andere clubs. Maar de NGA is juist van ons allen! Vandaar de 
stelling: elkaar inspireren om het vak beter te maken, het vak promoten 
voor een grotere bekendheid en vooral versterken door het samen te 
doen!’
Het moet niet over het bestuur, de commissies of de NGA gaan, maar 
over het vak. Met u en door u; dan zijn we als vak ook zichtbaarder in 
de markt. Maar dit vergt wel een andere denkwijze.
Concluderend: de NGA is straks een vakvereniging die zorgt dat het 
vak en de kwaliteit van greenkeepers op een hoger niveau komen en 
blijven. Een nieuwe start dus!
Een nog hoger plan, nog meer ambitie? Het invoeren van een puntensy-
steem werkt in allerlei sectoren, dus waarom niet bij de NGA?
Is dit een kans of een bedreiging?
1. Vergroting belang van activiteiten (stok achter de deur).
2. Draagt bij aan persoonlijke profilering/ontwikkeling, ook voor de 
   NGA.
3. Sterkere positie tegenover werkgevers.
4. De NGA ontpopt zich hiermee op lange termijn als de spil binnen de 
   branche.
5. Draagvlak en erkenning van de branche (arbeidsmarkt) creëren is van 
   groot belang.

Content, relevante inhoudelijke zaken uit het veld sporen aan tot be-
trokkenheid. Daarom zou de grootste wens zijn om een beroepskracht 
aan te stellen in de NGA. Wie dat zou worden en wie het zou betalen 
is de vraag. Het is een uitdaging, maar voor een nog beter en professio-
neler functionerende NGA misschien wel noodzaak. Een nog ambitieu-
zer plan is het verzorgen van een eigen opleiding, met mogelijkheden 
om deze in de praktijk ten uitvoer te brengen op een multifunctionele 
golfbaan die eigendom is van de NGF, NVG en NGA. De eerste stappen 
zijn een gedegen plan van aanpak en een haalbaarheidsonderzoek.
Voor ons, voor u en onze medebranchegenoten is dit een grote uitda-
ging voor de toekomst. 

John van Hoesen

NGA ALV/Vakdag
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Everris Benelux
T +31 (0)418 65 57 80
E info.benelux@everris.com

www.everris.nl

•	Speciaal	voor	sportvelden,	
tees	en	fairways

•	Uniek	en	innovatief

•	NPK

•	Wateroplosbare	calcium	
en	magnesium

•	Mini-korrel

Langwerkende
meststof

Golfclub Almeerderhout
Een golfclub met 1.300 leden, een 27 holes wedstrijd-
baan, 9-holes Par 3 baan en uitgebreide oefenfacilitei-
ten op 120 ha. eigen grond en een modern clubhuis. 
Het beleid van de golfclub is erop gericht om tot de 
top golfbanen van Nederland te behoren. Om dit te 
bereiken wordt voortdurend met veel enthousiasme 
gewerkt aan verdere verbeteringen van de kwaliteit 
van de baan.

Het bestuur van Golfclub Almeerderhout zoekt een:

Taakgebieden
Verantwoordelijk voor:
• Ondersteunt de Hoofdgreenkeeper;
• Organiseert de onderhoudswerkzaamheden en werkt zelf mee; 
• Houdt toezicht op uitvoering van de werkzaamheden; 
• Geeft leiding aan greenkeepers en inhuurkrachten;
• Draagt zorg voor financiële/administratieve werkzaamheden.

U beschikt over
• Afgeronde opleiding Assistent Hoofdgreenkeeper;
• Aantal jaren werkervaring in een vergelijkbare functie;
• Ruime kennis van en ervaring met computers (Word en Excel);
• Zelfstandig administratie kunnen voeren.

De assistent Hoofdgreenkeeper rapporteert aan de 
Hoofdgreenkeeper.

Arbeidsvoorwaarden
Tijdelijke arbeidsovereenkomst van 1 jaar en bij gebleken 
geschiktheid een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Op de functie 
zijn de voorwaarden van de CAO voor de Golfbranche van 
toepassing. Het salaris is in overeenstemming met de functie 
en opleidingseisen.

Bent u geïnteresseerd
Voor nadere informatie over de functie kunt u terecht bij de 
Hoofdgreenkeeper de heer Jan Buman (06-30403236).
 
Uw sollicitatie ontvangen wij uiterlijk 11 januari 2015 gericht aan de 
heer H. Sevink op het e-mailadres : manager@almeerderhout.nl.

Assistent Hoofdgreenkeeper (m/v) 
(40 uur per week)

voor spoedige indiensttreding
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NGA-Nieuws

NGA-bezoek golfbaan Haxterpark Paderborn op woens-
dag 5 november 2014 

Het bestuur van de NGA was door Melspring International BV uit-
genodigd om aanwezig te zijn tijdens de Breizh Algae Tour van Olmix 
in Frankrijk. Het thema was: Algae for a better life. Olmix Group is het 
moederbedrijf van Melspring, gevestigd in Frankrijk en eigenaar van 
verschillende bedrijven over de hele wereld. Zondag 14 september was 
de aankomst in Nantes. ’s Avonds werd er een ontvangst gehouden met 
aansluitend een diner, waarbij elk land verwelkomd werd. Ook werd er 
een door Olmix gesponsorde zeilboot gedoopt. Deze boot gaat deelne-
men aan een van de grootste zeilwedstrijden ter wereld. 
Maandag 15 september was de aanvang van het congres Algae and nutri-
tion, a new approach to health. Dit congres stond voornamelijk in het te-
ken van human care. De diverse sprekers hadden het hoofdzakelijk over 
het menselijk lichaam, met name de darmen, en de positieve werking 
van algenextracten op de gezondheid van het darmstelsel. De bood-
schap was, kort samengevat: je darmen zijn je tweede hersenen. Na de 
lunch waren er enkele presentaties van nieuwe Olmix-producten. Na 
deze presentaties werden er workshops gehouden over human care, 
animal care en plant care. Voor de Nederlandse bezoekers waren er drie 
plant care-workshops onder leiding van Jos Theunissen. De presentaties 
werden gegeven door Maurice Evers, Christian Spring en Michael Foxe. 
Maurice Evers hield zijn presentatie over een gezondere grasmat met 
behulp van Melspring-producten op basis van algenextracten. Zijn the-
ma was: niet meer spreken over disease control, maar over health control. 
Vervolgens sprak Christian Spring van de STRI over de resultaten van 
hun proeven met Melspring-producten. Als laatste sprak Michael Foxe, 
een belangrijke adviseur uit Ierland, over zijn ervaringen met Melspring-
producten op Ierse golfbanen. ’s Avonds was er een diner tijdens  een 
tocht over de rivier de Erdre.

Dinsdag 16 september vertrokken wij per bus naar Vannes, een mooi 
havenstadje in Bretagne. Daar was tijd voor ontspanning, voordat wij 
vervolgens naar de fabriek van Olmix gingen. Tijdens de rondleiding 

door de fabriek konden 
wij zien hoe Olmix nu-
triënten haalt uit zeewier 
en hoe dit zeewier weer 
in hun producten wordt 
verwerkt. Er wordt in 
deze fabriek meer ge-
daan dan alleen zeewier 
verwerken; zo is er ook 
een afdeling waar men 
mineralen uit klei haalt 
en is er een koperafde-
ling. ‘s Avonds was er ter 
afsluiting een groot tuin-
feest bij de president van 
Olmix, de heer Hervé 
Balusson.

Melspring, bedankt voor 
de uitnodiging. Het 
waren een paar leuke 
en interessante dagen 
samen met Bart Hagen-
beek, Jos Theunissen, Jop 
van Steen en Ton Terlouw 
van Melspring, Mark Tim-
merman en Olaf Bos van 
ProGrass, Maurice Evers 
van Dutch Outdoor 
Concepts en Hein van 
Iersel van NWST. Ook 
de dames van Melspring, 
Esther en Jitty, bedankt.

Antoon Kuijstermans

NGA Regionieuws 

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

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

  Jolanda Vonder  jolanda_vonder@hotmail.com   06-38511365

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

  Arie de Jong  ariechuling@hotmail.com   06-20704034

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

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

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

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

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

  Peter Bobeldijk  peterbobeldijk@quicknet.nl   06-53864496

  Chris Genemans  genemanschris0@gmail.com   06-46646215
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Anglesea Golf Course aan de 
Great Ocean Road
Het is natuurlijk geweldig om bijvoorbeeld 

reeën te zien als je aan het golfen bent, of 

roofvogels, maar op de Anglesea Golf Course 

aan de Great Ocean Road bij Melbourne is het 

helemaal feest. Als je daar golft, heb je gezel-

schap van een behoorlijk aantal kangoeroes. 

Deze kangoeroepopulatie op Anglesea is uniek. 

Het is namelijk zeldzaam om wilde kangoeroes 

in een stedelijk gebied te vinden, zo dicht bij de 

mensen. Postdoctoraal-studenten en academici 

van de afdeling zoölogie van de Universiteit van 

Melbourne doen sinds 2004 onderzoek naar deze 

kangoeroes op de Anglesea Golf Club en ook 

op het nabijgelegen Kamp Wilkin, waar meer 

dan 300 kangoeroes zijn onderzocht, genum-

merd en gemarkeerd met oormerken en kragen. 

Ook hebben ze allemaal een naam gekregen. 

Het onderzoek heeft tot doel om het gedrag van 

deze dieren beter te leren begrijpen, de negatieve 

effecten die zouden kunnen ontstaan   tussen de 

kangoeroes en golfers te minimaliseren en een 

duurzame co-existentie van de kangoeroes op de 

Anglesea Golf Club te ontwikkelen.

Bron: www.angair.org.au 

#Duurzaamgolf: De green wordt 
steeds groener
Golfbanen besteden veel aandacht aan duurzame relatie met de natuur

Golfbanen zijn waterverslindende, natuurbedreigende en ruimtevretende terreinen. Ja, zo werd er vroeger nogal eens over gedacht, maar 

dit is allang achterhaald. Sterker nog: bij golfbaanbeheer staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Menig natuurliefhebber en rustzoeker 

slaat graag een balletje in deze prachtige omgevingen met flora en fauna variërend van oude eiken, schapen en bijenhotels tot kerkuilen, 

reeën en vleermuiskasten. 

Auteur: Sylvia de Witt

Luierende kangoeroes op de golfbaan.

#002

#001
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Weg met de petfles!
Millennium Golf in het 

Belgische Paal-Beringen 

draagt weer een steentje 

bij tot het behoud van ons 

milieu door het verkleinen 

van de steeds groter wor-

dende afvalberg petflessen. 

Millennium Golf heeft hier-

voor 5.000 euro geïnves-

teerd in een waterinstallatie 

voor zowel bruisend als 

‘plat’ water, dat door ieder-

een met een millennium-

drinkflesje gratis getapt kan 

worden in de shop. Samen 

met Aquacare heeft Millennium Golf een duur-

zame fles ontworpen, waarvoor een eenmalige 

kleine bijdrage wordt gevraagd.

Bron: www.millenniumgolf.be

Biologisch afbreekbare golfbal
Jaarlijks wordt de aarde vervuild met miljoenen 

golfballen die vol schadelijke gifstoffen zitten. De 

100% biologisch afbreekbare golfbal is hiervoor 

de ultieme oplossing!

Biogolf BV is bezig met de ontwikkeling van 

een 100% biologisch afbreekbare golfbal, de 

NatureSX. Professionele Nederlandse golfers heb-

ben na tests geconcludeerd dat deze bal ‘net 

zo goed als een normale golfbal’ is. Er wordt 

verwacht dat de golfbal geschikt is om zowel op 

de driving range als op de green te gebruiken en 

een alternatief is voor reguliere golfballen in alle 

golfbalmarktsegmenten.

Biogolf verwacht dat de golfbal een goed alter-

natief is voor 80-90% van alle golfspelers; zij 

zullen het verschil nauwelijks merken. De overige 

10-20%, de betere golfspelers en de pro’s, zullen 

de voorkeur blijven geven aan de duurdere plastic 

kwaliteitsgolfbal.

De 100% biologisch afbreekbare golfbal is onder 

andere samengesteld uit aardappelstijfsel in een 

geheime formule: een restproduct uit de pata-

tindustrie. Alle golfbalcomponenten zijn 100% 

biologisch afbreekbaar.

Smartflower Golfclub 
Almeerderhout
Afgelopen zomer liet Golfclub 

Almeerderhout een Smartflower installeren 

om de laadpunten van elektrische auto’s van 

stroom te voorzien. De Smartflower heeft 

twaalf zonnepanelen als bloembladeren, die 

gaan bewegen wanneer de zon opkomt. De 

panelen draaien rond tot een waaier en vol-

gen de zon totdat die weer ondergaat, net 

als een echte bloem.

‘Dé uitdaging voor de golfsector is erin gelegen juist van onaan-
trekkelijke landschappen iets moois te maken.’

Bron: Natuur- en Milieufederatie Utrecht

Joris Slooten:
‘Landschaps- en natuurbeleving vormen een 

onderdeel van de golfbeleving. De golfer 

is gast in het landschap en speelt het spel 

tegen de baan, zichzelf en de natuurlijke 

elementen. Deze oorsprong brengt met zich 

mee dat duurzaam beheer van golfbanen, 

gericht op de lange termijn, een vanzelfspre-

kendheid is.’ 

http://www.mijndenhaag.org/entry/2114/

bord-duurzaam-golf

Misschien niet specifiek #duurzaamgolf, maar wel bijzonder op Anderstein, Veluwse voerhut.

# DUURZAAM GOLF

#003

#004
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Vogels geven golfbanen karakter
‘Gaat het goed met de vogels, dan gaat het goed 

met het groen. Vogels geven golfbanen karakter 

met hun kleuren en geluiden en dragen zo bij 

aan de natuurbeleving. Birdie, eagle, albatross, 

maar ook de specht, de buizerd, de merel en tal-

loze andere vogelsoorten hebben de golfbaan als 

leefomgeving.

Golf en het natuurlijke landschap zijn onlosma-

kelijk met elkaar verbonden. Natuurwaarden en 

landschappelijke kwaliteit dragen in belangrijke 

mate bij aan het unieke karakter van de golfsport 

en geven een tijdloze aantrekkingskracht.

Het beheer van een golfbaan vraagt daarom - 

naast aandacht voor de speelkwaliteit - om zorg 

voor de natuur- en landschapswaarden. Daarom 

is de opdracht aan de golfbranche: duurzaam 

golf, optimale speelkwaliteit in harmonie met de 

natuurlijke omgeving. De kwaliteit van golf, de 

beleving en de biodiversiteit varen daar wel bij.'

Bron: www.ngf.nl

Max Hopes:
‘Oude golfspelers sterven niet, zij verliezen alleen maar 

hun ballen.’

Bron: ‘Never say die’, London 1987

Dave Muis:
‘Golfbaan Sluispolder beheert reeds acht jaar 

chemievrij 27 holes en ruime oefenfacilitei-

ten. Ook werken we al geruime tijd samen 

met Staatsbosbeheer op het gebied van 

natuureducatie. Duurzaamheid en betrok-

kenheid bij de natuur kunnen niet vroeg 

genoeg beginnen. 

Met simpele middelen (stammetjes, schapen-

wol van onze eigen golfbaanschapen etc.), 

die we gewoon uit de natuur op de golf-

baan halen, knutselen kinderen kabouters 

of andere fantasiefiguren in elkaar en leren 

ze spelenderwijs iets over de natuur in ons 

prachtige gebied.

Dezelfde stammetjes, voor ons vaak snoei-

afval, doneren wij dan ook regelmatig aan 

Staatsbosbeheer en op deze manier maken 

wij samen kinderen bewust van de natuur in 

de ruimste zin des woords.

Golfbaan Sluispolder voorziet de bezoekers 

van informatie en Staatsbosbeheer heeft de 

beschikking over zeer handige educatiehulp-

middelen.’

Bron: via e-mail

Maurits Groen:
‘Vanaf het moment dat ik hoorde over de 

BioGolf-golfballen, was ik een enthousiast 

supporter. Want wie had golfballen ooit eer-

der bekeken als “uitgestelde diffuse lozingen 

van onafbreekbare kunststoffen en giftige 

zware metalen”? 

Dat ook golfballen fundamenteel verbeterd 

konden worden, daar had nooit iemand bij 

stilgestaan.’

Bron: www.biogolf.com

Greenkeeper Sjef Verschure wijst nieuw opkomende 
heideplantjes aan op de fairway van Anderstein.

Domburgsche golfclub birdwatching voor leden en geïnteresseerden.

#005

#006
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Golfclub Zwolle
‘Golfclub Zwolle heeft ecogebieden aangelegd, 

bedoeld als leefplek voor vele planten- en dier-

soorten, waar ze rust, beschutting en voedsel 

vinden en soortgenoten treffen. Vanuit deze 

gebieden kunnen ze zich verspreiden in de 

omgeving en bij nood kunnen dieren zich er 

weer ongestoord terugtrekken. Dieren hebben 

een overzichtelijke dagtaak: eten vinden, zelf 

niet opgegeten worden, bescherming zoeken en 

in het voorjaar een soortgenoot vinden om zich 

voort te planten.

Zonder beschermde gebieden in Nederland zou-

den vele soorten al zijn uitgestorven. Op lande-

lijke schaal functioneert hiertoe de Ecologische 

Hoofdstructuur. Op lokaal niveau zijn groene 

zones zoals onze ecogebieden letterlijk van 

levensbelang. We mogen er als vereniging best 

trots op zijn dat ze tot onze baan behoren! De 

natuur waar we met het beheer van de ecogebie-

den naar streven, is vooral ook bedoeld voor de 

kleinere en daardoor voor de mens minder goed 

zichtbare flora en fauna. Het gaat hierbij om 

meer zeldzame planten en kleinere dieren beho-

rend tot de insecten, amfibieën, vogels e.d. Voor 

deze organismen zijn rust en een niet-verstoorde 

bodem van levensbelang. Als er regelmatig men-

sen door het ecogebied lopen, verdicht de grond 

en zullen vooral kwetsbare planten verdwijnen. 

Ook de greenkeepers komen alleen in de ecoge-

bieden als het echt noodzakelijk is. Het gaat dan 

vooral om maaiwerkzaamheden of snoeiwerk.’

Bron: www.golfclubzwolle.nl

Anderstein is de 50ste Nederlandse golfbaan met GEO-certificaat 
#duurzaamgolf 

Bron: Twitter

Bart Stadhouders, project-
manager golf bij Between-us, 
een bedrijf dat duurzaamheid 
meet bij Europese 
golftoernooien:
‘Een duurzame golfbaan is aantrekkelijker, 

trekt meer mensen en getuigt van een 

langetermijnvisie. Maar er moet nog veel 

gebeuren: de grootste winst is te boeken 

met waterefficiency. Er verdwijnt heel veel 

water in een golfbaan. Dat kan duurzamer. 

In Marrakech staat nu een installatie die 

afvalwater uit de stad zuivert en hergebruikt 

voor de golfbaan. Dit soort initiatieven zal 

ook in Nederland het imago van golf verder 

versterken.’

Bron: http://www.greenzine.info/blog/123/

groene-golf-op-de-golfbaan

Greenkeeper Roel Boorsma van Sluispolder geeft bezoekende kinderen uitleg over de natuur op zijn baan.

Schapen bij hole 1 op Domburgsche Golfclub.
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Ellen Kroes, clubmanager DGC De 
Gelpenberg:
‘In het voor- en najaar komen 250 schapen aan 

op de Brink in Oud-Aalden. Samen met herder 

Hilde Groen en haar twee honden loopt de 

kudde via het zandpad en de Paardelandsdrift 

over Landal Aelderholt naar golfclub De 

Gelpenberg, om daar de vergrassing tussen de 

heide weg te grazen, open plekken te creëren en 

zaden te verspreiden van de oude baan naar de 

nieuwe voor meer heideontwikkeling. De herder 

en haar kudde moeten we zien als “natuurbe-

heerders”, die vele ecologische voordelen hebben 

ten opzichte van mechanisch maaien. Zo verbe-

tert door begrazing de vegetatie en de structuur 

van de bodem en kunnen nieuwe zaden kiemen. 

Hierdoor ontstaat bovendien meer variatie in de 

beplanting, want schapen dragen zaden mee in 

hun vacht en verspreiden zo diverse plantensoor-

ten. 

We zijn nu een paar jaar bezig en het resultaat is 

nu al geweldig. Begrazing heeft in tegenstelling 

tot bijvoorbeeld plaggen van heide geen versto-

rend effect op de bodemstructuur, wat het risico 

op massale bosopslag voorkomt.’ 

Bijenhotel

‘Onze golfbaan is geen natuurreservaat, maar wel 

een natuurgebied met veel potentie. Natuurlijk 

willen we in de eerste plaats golfen, maar we 

willen ook tot die categorie clubs behoren die 

verantwoord omgaat met de natuur. Door steeds 

meer ecologisch maai- en bosbeheer wordt de 

baan steeds gevarieerder. Daarom hebben wij op 

De Gelpenberg onlangs een bijenhotel geplaatst. 

Op een rustig plekje waar nooit iemand komt, 

lekker in de zon, is aan de rand van onze kik-

kerpoel midden in de heide, links op hole 2, een 

bijenhotel geplaatst. Gegarandeerd dat er ver-

schillende soorten bijen en hommels op afkomen 

om hier hun nageslacht groot te brengen.’

Ooievaarsnest

‘Omdat de afgelopen drie jaar in het voorjaar 

twee ooievaars gesignaleerd werden op de green 

van 7, besloot de baancommissie een ooievaars-

nest te plaatsen. Het was een enorm succes; drie 

kuikens hebben van mei tot en met augustus op 

de fairway van hole 7 gewoond. Leden en gasten 

hebben enorm van dit schouwspel genoten.’ 

Bron: e-mail

Beheer van de rough op de Gelpenberg door vrijwilligers.

Gelpenberg.
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Golfclub Zeegersloot GEO-
gecertificeerd volgens ISO-14001

Ruud Taal:
Leen van Reeuwijk, hoofd greenkeeping bij 

Golfclub Zeegersloot in Alphen aan den Rijn, 

stond aanvankelijk wat sceptisch tegenover 

het voornemen van de club om gecertificeerd 

te willen worden door de Golf Environment 

Organization (GEO) in Schotland. ‘Veel extra 

werk’, was zijn eerste gedachte. Het bestuur van 

de club stelde bovendien de eis dat het proces 

en de gevolgen daarvan kostenneutraal zouden 

moeten zijn.

Anderhalf jaar later, nu de GEO-certificering een 

feit is, denkt hij er alleen nog maar positief over. 

Van Reeuwijk: ‘Het onderhoud aan onze baan 

is nogal complex vanwege een grote verschei-

denheid aan grondsoorten en veel drainage, 

die bovendien in het verleden slecht in kaart 

is gebracht. Maar die situatie heeft ook zijn 

voordelen, want door het zoeken naar oplos-

singen zijn we bijvoorbeeld specialist geworden 

in het gebruik van polystyreen onder de greens. 

Daardoor hebben wij het verzakken en afwa-

teren veel beter onder controle gekregen. We 

hebben daarnaast ook nog te maken met de 

gemeente Alphen aan den Rijn, eigenaar van de 

Heuvelbaan, die op een vuilstort is aangelegd. 

De milieudiscussie daarover is inmiddels gelukkig 

helemaal afgerond en we kunnen dat gebied nu 

gerust het best gecontroleerde stuk grond van 

Nederland noemen. Maar het impliceert wel dat 

we daar heel zorgvuldig en arbeidsintensief te 

werk moeten gaan.’ Niet geheel onlogisch dus, 

dat Van Reeuwijk aanvankelijk niet stond te trap-

pelen om het GEO-certificeringsproces in te gaan.

Ronald Buiting Advies heeft Golfclub Zeegersloot 

aan de hand van het Committed to Green-

programma echter fantastisch op weg geholpen, 

waarna het certificeringsproject volledig met 

eigen mensen is voltooid. Het heeft zelfs een zeer 

punctuele documentatie opgeleverd, want alle 

werkzaamheden zoals die volgens de Flora- en 

faunawet en andere geldende voorschriften moe-

ten worden uitgevoerd, staan nu gedocumen-

teerd volgens het internationale milieumanage-

mentsysteem ISO 14001. 

Theo Wils, Zeegersloot-lid vanaf het eerste uur, 

was daarvan als projectdeskundige de initiatief-

nemer. ‘De zaken zijn daardoor misschien wat 

formeler geworden’, vertelt hij, ‘maar meteen 

ook veel duidelijker voor alle mensen die ermee 

te maken hebben of krijgen. Alle taken en 

bevoegdheden zijn nu, onafhankelijk van de 

persoon, in één oogopslag zichtbaar. Onze zeven 

greenkeepers kunnen als vanouds hun taken blij-

ven uitvoeren, maar tekenen nu – letterlijk – voor 

de wijze waarop zij te werk gaan. Op die manier 

is er nooit meer onduidelijkheid over de verant-

woordelijkheid voor veiligheid, de omgang met 

materialen en grondstoffen, kledingvoorschriften 

en dergelijke. ISO 14001 wordt voor de GEO-

certificering weliswaar niet vereist, maar omdat 

wij nu al “in de geest” ervan handelen, geeft dat 

een prettig en “duurzaam” gevoel. Bovendien 

zijn we volledig voorbereid op vervolg-audits.’ 

Bij nader inzien is Van Reeuwijk dus heel enthou-

siast over het proces. ‘Omdat ik vanaf het eerste 

moment lid was van de projectgroep, heb ik 

gaandeweg veel meer inzicht gekregen in allerlei 

protocollen, die niet in ons bestaande beheer-

plan waren opgenomen. Eerlijk gezegd wist ik 

ook niet precies hoe we met de biotopen van 

vleermuizen en ringslangen moesten omgaan. 

En maaisel wordt nu bijvoorbeeld consequent 

afgevoerd; gebaggerd slib laten we minstens drie 

dagen liggen om reptielen een ontsnappingskans 

te geven en van afgewaaide en gesnoeide takken 

worden rillen en rolstapels gemaakt. Dat doen we 

overigens, net als onze jaarlijkse “divot-reparatie-

actie”, voor een deel samen met clubleden, die 

daarvoor in alle vroegte massaal de baan ingaan. 

Net zoals voor de tweede-huisjes-op-de-golfbaan-

actie, waarbij de honderd vogelhuisjes die door 

de leden bijeen zijn gespaard binnenkort geza-

menlijk worden opgehangen in de baan. En die 

betrokkenheid van de leden bij ons werk vinden 

wij, greenkeepers bij Zeegersloot, nou zo uniek!’

Cees van de Noort, 
Baancommissie Liemeer G&CC:
‘Op Liemeer G&CC zijn we bezig met het 

aanleggen van eco-rillen (een soort houtwal). 

Deze moeten een schuilplaats bieden aan 

fauna op de golfbaan, zoals hazen, egels 

en nog veel meer. Tweede duurzaamheids-

project: schapen de rough laten begrazen. 

Niet uniek, maar toch duurzaam, scheelt 

(misschien extra) uitstoot van meststoffen, 

vegetatie blijft onveranderd, verdringen 

van ongewenste kruiden. Derde duurzaam-

heidsproject: bijenvolken en vleermuiskasten 

herbergen op de golfbaan en bestuiving 

voor de bloemen en planten op de golfbaan 

bevorderen, waardoor er een betere groei/

bloei ontstaat. Vierde duurzaamheidsproject: 

nestkasten ter adoptie aanbieden aan leden 

om zo vogels aan te trekken. Deze worden 

dan door de greenkeepers en flora- en fau-

nacommissie opgehangen in struwelen of in 

de bomen op de golfbaan.’

Bron: www.golfclubliemeer.nl 

@GolfTheDutch duurzaam golfbaanbeheer is belangrijk in deze 
tijd. Het is een onderdeel van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen! Top!

Bron: Twitter

Liemeer eco-rillen zien er moi uit en vormen een goede schuilplaats voor klein wild.
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Guido Hamelink van NLadviseurs:
‘Duurzaamheid in golf is in de afgelopen vijf-

tien jaar een groot thema geworden. Begon 

het met kleinere, lokale initiatieven, zoals het 

in beeld brengen van natuur op de golfbaan en 

het plaatsen van nestkastjes, enkele jaren later 

kon je je laten certificeren door de Nederlandse 

Golf Federatie middels het Committed to Green-

certificaat, een certificaat dat werd gedragen 

door een actieve commissie die ook de audit-

bezoeken verzorgde. De audits waren, mede 

door het ontbreken van criteria, vrij informeel. 

De NGF vond het belangrijk dat meer golfbanen 

in de duurzaamheidsbeweging mee zouden 

gaan. Een van de manieren om dit te stimule-

ren, was een verdere professionalisering van de 

certificering. Daarom werd in 2010 in overleg 

met de Golf Environment Organization (GEO) de 

GEO-certificering uit Schotland naar Nederland 

gehaald. De Committed to Green-gecertificeerde 

banen kregen de mogelijkheid om over te stap-

pen. Vanaf dat moment zijn er vaste criteria 

waaraan een duurzame golfbaan moet voldoen.

Wereldwijd zijn er inmiddels 136 banen GEO-

gecertificeerd, waarvan vijftig in Nederland. De 

ceo van GEO, Jonathan Smith, noemt Nederland 

als voorbeeld als het gaat om duurzaam golf-

baanbeheer. 

Nederland loopt mede voorop door de stimu-

lans vanuit de NGF om met ondersteuning van 

NLadviseurs het certificeringstraject in te gaan. 

In 2012 is daar ook het ecologische adviesbureau 

Buiting Advies als adviseur bijgekomen. 

Deze ondersteuning is een zeer belangrijke stimu-

lans geweest in dit traject, maar zonder de inzet 

van de vele vrijwilligers en medewerkers van de 

verschillende golfbanen was het niet gelukt.’

Golfbaan in de woestijn niet bepaald duurzaam

GEO-certificering gaat over zes thema’s, uiteen-

lopend van het landschap en de biodiversiteit 

die daarbij hoort tot aan water, energie, inkoop, 

inzet van gewasbeschermingsmiddelen en 

horeca. Eigenlijk wordt de gehele exploitatie van 

de golfbaan in die certificering meegenomen. 

Duurzaam golf is het bereiken van de speelkwa-

liteit die aansluit bij de wensen van de golfer, 

zonder daarmee natuur en milieu te belasten met 

negatieve effecten op korte of lange termijn. Nog 

mooier is het als golfbanen door hun landschap-

pelijke situering en maatschappelijke positie een 

bijdrage kunnen leveren. 

Een golfbaan in een woestijngebied is daarom 

geen voorbeeld van duurzaamheid. Wat dat 

betreft heeft Nederland het klimaat mee, maar 

zelfs hier is schoon water geen vanzelfsprekend-

heid meer en zijn er grondstoffen in omloop met 

een negatieve impact. 

Op veel punten kunnen er verbeteringen worden 

doorgevoerd. Het terugdringen van gewasbe-

schermingsmiddelen is er één van; ook het water- 

en gasverbruik in clubhuizen kan worden gemi-

nimaliseerd. Die zijn bijna het hele jaar geopend 

en van vroeg tot laat is daar activiteit. Trouwens, 

waarom zou een golfbaan geen energie kun-

nen terugleveren? De biovergistingsinstallatie die 

wordt ingezet met gras van de Lochemse Golf & 

Country Club is hiervan een mooi voorbeeld.’

Met 10.000 hectare landgebruik in Nederland 

kan golf echt wat bijdragen aan de ecologie en 

de landschappelijke kwaliteit in ons land. Veel 

effect bereik je door het groenbeheer van de 

golfbaan te verduurzamen. Kijk naar de wijze 

van bosonderhoud, het maaien en afvoeren van 

rough en het aanplanten van besdragende strui-

ken. Dat zijn maatregelen die voor planten en 

dieren meerwaarde kunnen creëren. 

Meer kleinschalige maatregelen als insectenhotels 

en nestkastjes voor vogels zijn heel zichtbaar 

en tastbaar en daardoor ook heel aansprekend; 

goed om over te communiceren. Bovendien zijn 

er vaak mensen op de golfclub die het leuk vin-

den om mee te helpen, kastjes schoon te maken 

en nieuwe op te hangen. Maar de grootste eco-

logische effecten behaal je door het golfbaanbe-

heer op een verstandige manier uit te voeren, en 

bijvoorbeeld gras naar heideterrein om te vormen 

en het oppervlak van natuurlijke elementen te 

vergroten. 

Decor van de golfbaan

‘Natuur is in die zin ondersteunend omdat ze ook 

echt verweven is met golf. Golfbaanarchitecten 

gebruiken natuurlijke onderdelen om het spel 

interessant te maken. Als je afslaat vanaf de 

tee en je moet over een met heide begroeide 

carry slaan, dan is dat – behalve dat het een 

mooi gezicht is – ook speltechnisch een extra 

uitdaging. Ik noem het vaak het decor van de 

golfbaan. Zo is golfen ook ontstaan, in de natuur. 

Woest landschap met weinig mogelijkheden 

voor akkerbouw leende zich heel goed voor het 

golfspel.

Vanaf de jaren 80 kwam de grote groei in golf. 

Veel nieuwe golfers, veel nieuwe golfbanen. 

Golfbanen werden niet meer alleen op zand, 

maar ook op klei aangelegd. De moeilijkheids-

graad van de golfbaan werd afgestemd op de 

beginnende golfer. We hebben een behoorlijk 

uniek bestand aan diverse golfbaanontwerpen 

beschikbaar in Nederland. 

Vleermuiskelder op golfbaan Martensplek.
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Op veel van deze banen wordt nu wel gekeken 

hoe men die met bepaalde ingrepen ook weer 

natuurlijker kan maken, en daardoor interessanter 

en uitdagender. Grotere renovaties en kleinere 

beheeraanpassingen, dus van overal maaien tot 

wat minder maaien en meer interessante vege-

tatie.’

Water

‘Op Nederlandse banen is water niet weg te 

denken. Water maakt deel uit van het spel als 

hindernis en dient als opslag voor (beregenings)

water. Golfbanen hebben zo in veel gebieden een 

functie voor waterberging, om piekbelasting door 

hevige regenval te kunnen opvangen. De grond 

die vrijkomt bij het graven van de waterpartijen 

wordt onder andere gebruikt voor ophoging 

elders in het terrein, zodat er extra ondulaties 

kunnen worden aangebracht.

Golfbanen op de hogere zandgronden maken 

vaak gebruik van grondwater als aanvulling op de 

beregeningscapaciteit.

Vergeet niet de ecologische waarde die water-

partijen met hun oevers hebben. Een polderbaan 

heeft al snel vier kilometer aan rietoevers, die 

een fantastische broedgelegenheid bieden aan 

vogels en schuil- en paaigelegenheid voor vissen 

en amfibieën.’ 

Relatie speelkwaliteit en duurzaam beheer 

‘De relatie tussen speelkwaliteit en duurzaam 

beheer is niet weg te denken. We moeten zorgen 

voor een mooi product voor de golfer. Het is 

wel moeilijk om een goed evenwicht te vinden. 

Regelmatig gemaaid gras is nu eenmaal gevoelig 

voor ziektes. 

Door de toelating van chemische middelen kwa-

men er steeds meer middelen om deze ziektes 

te bestrijden. Momenteel staat het gebruik ervan 

sterk onder druk en is een toekomstig verbod 

niet uit te sluiten. Maar het gras moet natuurlijk 

kort blijven voor het spel; hier ligt een uitdaging 

voor de komende tijd. Ik ben ervan overtuigd: als 

je beter kijkt naar de biologie van de bodem en 

de groeisituatie, dan kun je met een biologische 

aanpak veel meer bereiken. Samenwerken met 

de natuur voor een duurzame situatie!

Er zijn momenteel al golfbanen die helemaal 

geen fungiciden meer gebruiken. Dit vraagt wel 

een meer tolerante golfer en we moeten niet 

onze ogen sluiten voor de eventuele economische 

effecten. Dat is een onmiskenbaar spanningsveld. 

Iedere greenkeeper gaat hier ook anders mee 

om, afhankelijk van de bodem en de situatie. 

Vakkennis en vakkundigheid zijn belangrijker dan 

ooit.’

Trends in biodiversiteit

‘Op de meeste golfbanen worden de aan-

wezige planten en dieren gemonitord, veelal 

door enthousiaste leden en vrijwilligers die 

een groot hart hebben voor de ecologie op de 

golfbaan. De koppeling naar beheer wordt niet 

overal gemaakt. Dat is wel een gemiste kans. 

Soortenonderzoek biedt uitstekende handvatten 

om bij te sturen in het beheer van de golfbaan. 

Bovendien eist de Flora- en faunawet ook de 

nodige kennis op dit gebied. Zonder implemen-

tatie van gedragscodes is een overtreding snel 

begaan.

Golfbaanarchitecten als Jol, Van der Vaart en 

Rijks houden in het ontwerp van de golfbaan 
Wilde Orchidee op Royal Golfclub Oostende.

Greenkeeper Henri Slijkhuis en herder Chris Grinwis bij Schaapskudde op Nunspeetse.
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al rekening met de natuur die zich uiteindelijk 

moet vestigen. In beplantingsplannen nemen we 

inheemse en gebiedseigen soorten op om de 

ecologie optimaal tegemoet te komen. 

Zo worden er eiken, essen, elzen en berken aan-

geplant en komen er meer besdragende struiken, 

zoals Gelderse roos en vlier. 

Vlinderstruiken worden gelukkig niet zo veel 

meer neergezet; ik vind dat vaak wat kunstmati-

ge ingrepen. Ik zie liever een mooi bloemrijk gras-

land; dat trekt veel vlinders aan. Een vlinderstruik 

is een uitheemse soort, leuk voor bij het clubhuis. 

Met inheemse, gebiedseigen soorten kun je heel 

veel situaties creëren die een groot effect hebben 

op de biodiversiteit.

Golfbanen zijn door de vele overgangen tussen 

hoge en lage begroeiing, natte en droge vegeta-

tie en de grote diversiteit in landschapselementen 

van grote waarde voor vogels. Een mooi project 

dat de Nederlandse Golf Federatie is gestart 

samen met de Vogelbescherming en diverse 

golfclubs, is Committed to Birds. Hierbij wordt 

gekeken hoe we het vogelleven op de golfbaan 

kunnen stimuleren. Hiertoe hebben we bij een 

aantal golfbanen de situatie gescreend en onder-

zocht hoe je met een paar ingrepen kunt zorgen 

voor extra vogels op de golfbaan. Het kan dan 

gaan om aangepast rough-beheer, meer gelaagd-

heid in het bos, maar ook nestkasten. Op naar 

nog meer vogels op de golfbaan!’

Verschralingsbeheer

‘Door de teruglopende beheerbudgetten zal er 

steeds meer worden onderzocht hoe we met 

zo weinig mogelijk ingrepen kunnen beheren. 

Over het algemeen betekent dit ook dat je meer 

natuurlijke locaties krijgt. Risico is dat de natuur 

die hier ontstaat vrij eentonig is en vanuit het 

oogpunt van biodiversiteit een beperkte waarde 

heeft.

Het kost veel tijd om grasland geschikt te maken 

voor bloemrijk grasland door het zogeheten ver-

schralingsbeheer. 

Hiervoor moet je heel vaak maaien en afvoeren; 

dan krijg je verschraling van de bodem waardoor 

er meer soorten terugkomen dan alleen maar 

gras. Dat kost tijd en inspanning, maar ook geld 

om die vegetatie af te voeren. Die vegetatie kan 

nu weer worden gebruikt voor biovergistings-

installaties, waardoor de afvoerkosten worden 

teruggedrongen.’ 

Terugdringen energieverbruik

‘Daarnaast hoort ook het terugdringen van 

energieverbruik bij duurzaamheid. Het aantal 

clubhuizen met zonnepanelen is nog beperkt, 

maar daar wordt wel steeds meer naar gekeken. 

Er zijn een paar clubhuizen met zonnecollectoren 

op het dak en die hebben inderdaad een grote 

terugloop in gasverbruik. Het is natuurlijk een 

investering, maar wel een met een steeds kortere 

terugverdientijd. Ik denk dat de komende vijf jaar 

veel golfbanen ook de stap zullen maken om 

steeds meer zelfvoorzienend te zijn. Golfbaan 

Bleijenbeek in het Limburgse Afferden bijvoor-

beeld maakt geen gebruik van leidingwater en 

heeft ook geen afvoer of riool. Die heeft dit 

opgelost door een eigen filterinstallatie.’

GEO-certificering verplicht?

‘Bij sommige nieuwe ontwikkelingen, bijvoor-

beeld een uitbreiding van de golfbaan, neemt 

een gemeentebestuur GEO-certificering op als 

voorwaarde. Het is ook denkbaar dat deze op 

een gegeven moment verplicht wordt gesteld 

om nog gebruik te mogen maken van bepaalde 

gewasbeschermingsmiddelen of om onder 

bepaalde voorwaarden te werken; dat zou dan 

met dit GEO-certificeringssysteem kunnen wor-

den gecontroleerd. Dit soort ontwikkelingen 

zou kunnen zorgen voor een verplichting van de 

GEO-certificering. Maar ik ben hier geen voor-

stander van. Ik heb liever dat golfbanen zelf de 

keuze kunnen maken. Als dit een must is, krijg 

je weer te maken met golfbanen die de grens 

opzoeken om toch maar gecertificeerd te zijn.’

Gefaseerd rietmaaien met zo weinig mogelijk verstoring op de Domburgsche.

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5029 
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Waar moeten we terecht voor voorbeelden van duurzaam golf? Misschien 

denkt u meteen aan het buitenland. In Engeland, Duitsland, Denemarken? 

Engeland heeft een echte golfcultuur, maar speelt duurzaam golf 

daarin een grote rol? In Denemarken zijn de pesticiden in de ban, 

dus ja milieuvriendelijk, maar niet erg spontaan. In Duitsland zijn de 

duurzaamheidsinitiatieven hier en daar terug te vinden en onder andere 

geregeld in het Golf und Natur-certificaat, maar transparantie laat hier te 

wensen over. Rond de Middellandse Zee? Nee, uitzonderingen daar gelaten. 

Jonathan Smith (CEO van de Golf Environment Organization) gaf afgelopen 

zomer al driewerf het antwoord: 'Nederland, Nederland, Nederland neemt 

de leiding op het gebied van duurzaam golf!'

En zijn het dan alleen maar woorden en mooie certificaten? Nee joh, van 

de vijftig GEO-gecertificeerd golfbanen kun je online bekijken welke zowel 

grote als kleine initiatieven er zijn genomen: insectenhotels en biologisch 

afbreekbare oliën en vetten, ruimte voor mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt en zonnecollectoren. Tientallen vakmensen en vrijwilligers 

zetten zich in voor een verantwoord beheer van hun golfbaan met 

accommodaties. Dit resulteert in besparing van 10 duizenden kilowatturen 

energie, tonnen meststoffen, tienduizenden kuub aardgas. Is de kwaliteit 

van golf in Nederland afgelopen jaren daarmee verslechterd? Ik dacht het 

niet. Liggen de voorbeelden in Nederland voor het oprapen? Ik dacht het 

dus wel. 

#duurzaamgolf, dat zijn we gewoon lekker zelf.

Guido Hamelink

NLadviseurs

#duurzaamgolf, dat zijn we 

gewoon lekker zelf

Dit resulteert in besparing van 10 duizenden 

kilowatturen energie, tonnen meststoffen, 

tienduizenden kuub aardgas

#Duurzaamgolf: 
Waar moeten we dat zoeken?

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5029 

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5028

# DUURZAAM GOLF



De NGF is op zoek naar een: 

Full time adviseur turfgrass management/duurzaam beheer golfbanen M/V

Functieomschrijving:
• Verantwoordelijk voor het plannen, voorbereiden en uitvoeren van 
   advisering aan golfbanen en –clubs op gebied va duurzaam beheer en 
   onderhoud met bijzondere aandacht voor turfgrass management, volgens 
   een op te stellen protocol (voorbereiden, plannen, uitvoeren, vastleggen en 
   archiveren)
• Op aanvraag specifieke turfgrass problemen analyseren en in overleg met 
   de klant de oplossingsrichting bepalen.
• Het geven van voorlichting m.b.t. relevante milieuwetgeving, nieuwe 
   producten en beheermethoden.
• Het adviseren van golfbaanbeheerders op het gebied van verduurzaming 
   van het beheer volgens methodiek van GEO.
• Een overzicht ontwikkelen van de best practices van turfgrass 
   management.
• Meedenken in het verder ontwikkelen van deze dienstverlening.
• Bijdragen in de samenwerking met DTRF, NGA, NVG en andere partners
 
Werkomgeving:
Deze buitendienstfunctie wordt uitgeoefend vanuit het NGF-bureau te 
Utrecht. De nieuwe functie wordt onderdeel van de afdeling Ontwikke-
ling Golf & Beheer. De Nederlandse Golf Federatie biedt je een uitdagende 
positie in een ambitieuze en ondernemende organisatie. In deze functie is er 
ruimte voor eigen initiatief. De cultuur is te typeren als resultaatgericht met 
oog voor realisme. Er is veel respect voor de omgeving en de medewerkers.
 
Jouw profiel
• Passend werk- en denkniveau
• Je beschikt over relevante diploma’s en certificaten en minimaal 10 jaar  
   ervaring met turfgrass management op golfbanen, waarin minimaal 5 jaar 
   in de rol van hoofdgreenkeeper dan wel in gelijkwaardige positie
• Je bent een specialist op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming 
   en je hebt ervaring met het opstellen van een gewasbeschermingplan.
• Jouw passie voor het greenkeepersvak in het algemeen en turfgrass 
   management in het bijzonder heeft een uitzonderlijke interesse en 
   nieuwsgierigheid voor dit vakgebied opgewekt.
• Jij bent daarom goed op de hoogte van het spanningsveld tussen 
   speelkwaliteit en milieuaspecten.
• Je hebt ervaring in het schrijven van rapporten en beschikt over goede 
   uitdrukkings- en prestatievaardigheid en je kunt uitstekend je werktijd 
   indelen.
• Je kent de structuur en de cultuur van de golfsport in ons land.

• Je hebt inzicht in de standaard voor duurzaam beheer van golfbanen: het 
   GEO-certificaat.
• Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs.
• Je bent taalvaardig in het Engels
• Je bent luisterend, meedenkend, pragmatisch, stressbestendig, 
   oplossingsgericht, sociaal, communicatief en flexibel
• Je hebt een antenne voor menselijke verhoudingen en je bent standvastig 
   en een keiharde werker.
 
Wat bieden wij jou?
• Een fantastische uitdaging om bij te dragen aan de beheerkwaliteit van 
   golfbanen in Nederland.
• Een aanstelling met uitzicht op een vast contract.
• Ruimte voor eigen initiatief.
• Marktconform salaris.
• Een 38-urige werkweek.
• Een opleidingsbudget.
 
Ben je enthousiast? Solliciteer dan direct door je brief met cv vóór 15 januari 
2015 te sturen naar:
 
NGF
afdeling Ontwikkeling Golf
t.a.v. Joris Slooten
Postbus 8585,
3503 RN Utrecht
of mail naar j.slooten@ngf.nl.

Golfbaanbeheerders staan voor een enorme uitdaging en 
moeten overschakelen naar meer duurzame beheer-en 
onderhoudsmethoden. De NGF wil, uiterlijk vanaf 1 april 
2015, golfbaanbeheerders met deskundig en objectief advies 
praktisch ondersteunen in deze uitdaging en is daarom op 
zoek naar een:
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graszaadmengsels voor
professionals
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De beste golfprofessionals 
spelen op een topmat van 
het allerbeste graszaad.
In onze mengsels zitten de toprassen 
van GrasGids, STRI en NTEP-lijst.


