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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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Maak kennis met de Toro Greensmaster® 
Tri� ex™ en Tri� ex™ Hybride
De nieuwe norm waaraan alle greensmaaiers zich kunnen spiegelen.

www.jeanheybroek.com
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VOSCA Gezonder Gras Concept

Gezonde greens worden niet ziek! Visueel supermooie

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

                  Gebruik juiste grassoort en rassen

                   Stimuleer groei

                   Verminder stress

                   Bescherm uw grasplant

Dat is ónze Green Deal! Meer informatie?

Neem contact op met een van onze vier Experts Natuurgras: 

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

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

1.
2.
3.
4.

Natuurlijk goed

V
O

S C
APELLE             

NATUURLIJK

 G
O

E
D

Vos Capelle    Hoofdstraat 35    Sprang-Capelle    0416 - 311 326    www.voscapelle.nl
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38 Aanbesteden 
vanuit de hangmat

‘Wij liggen bij wijze van spreken in onze hangmat op de Bahama’s met onze han-

den achter het hoofd, en het is aan de aannemer om te bewijzen dat hij het goed 

doet.’ Commissaris Jan Essing, zelf jarenlang werkzaam bij Rijkswaterstaat, zegt 

het met een lach. Waar in de bouwwereld al volop gewerkt wordt met zogeheten 

geïntegreerde contracten, is deze vorm voor het eerst nu ook toegepast op een 

golfbaan. De eerste ervaringen in Dronten zijn positief. 
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Blauwdruk voor 
aanbestedingen bestaat niet…

Laatste nieuws: per 1 februari gaat de 

Hollandsche Greenkeeping Maatschappij 

(HGM) het onderhoud van de 18 holesgolf-

baan van de Capelse Golfclub verzorgen. 

Het is een onderhoudscontract zoals er 

ieder jaar wel enkele afgesloten of verlengd 

worden. Alleen roemde aannemer Hans 

Schaap van HGM bij deze deal de ‘uitzon-

derlijk professionele aanbesteding’ van de 

golfclub zo nadrukkelijk, dat Greenkeeper 

eens in de wereld van de onderhoudsaanbe-

stedingen gedoken is. 

Multifunctionele bodemverbeteraar

De Topchanger van VGR Groep, die nat zand 

toevoegt aan de green voor een betere afwatering, is 

praktijkrijp. Bijzonder is dat de machine, naast deze 

bewerking, nog veel meer kan, zoals het toevoegen 

van mestsoorten, zeolieten en andere bodemver-

beterende middelen aan de bodem en het wijzigen 

van het organische stofgehalte (OS-gehalte) van de 

bodem. In 2015 won de Topchanger in Engeland de 

Whatkit Award.

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

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

Hoofdredacteur:  Hein van Iersel (hein@nwst.nl

Redacteurs: Santi Raats (santi@nwst.nl)

  Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

  Janneke de Wit

  (redactie@nwst.nl)

Vormgeving:  Marie Cecile Oosterhout

Advertenties: Alberto Palsgraaf 

  (alberto@nwst.nl)

  Peter Jansen (peter@nwst.nl)

  Rik Groenewegen 

  (rik@nwst.nl)

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

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

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

34 42 
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Greenkeeper of the Year 
Boogaarts: leader by example

Op donderdag 10 december werd William Boogaarts, 

hoofdgreenkeeper bij De Enk Groen en Golf, uitgeroepen 

tot Greenkeeper of the Year (GOTY) 2016 in conferen-

tiecentrum Woudschoten te Zeist. Jolanda Vonder van 

Vos Ruinerwold werd uitgeroepen tot Greenkeeper High 

Potential. 

#duurzaamgolf

Eerder dit jaar stonden in de Greenkeeper een aantal leuke voorbeelden van duur-

zaamheid op golfbanen in Nederland. Dit jaar zet de redactie van Greenkeeper 

deze leuke en bijzondere initiatieven in het zonnetje. Wilt u de volgende keer met 

uw #duurzaamgolf-initiatief op deze pagina staan? Stuur een e-mail naar project@

nwst.nl en wij zenden u alle informatie.
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Cees Wolters naar 
John Deere
Cees Wolters van Pols Zuidland meldt op Facebook 
dat hij per 1 december vertrekt bij Pols en als terri-
tory manager turf gaat verkassen naar John Deere. 
Wolters: 'Dit is een besluit dat misschien om enige 
uitleg vraagt, maar ik zie deze nieuwe job als een 
mooie uitdaging om mijzelf verder te ontwikkelen, 
in een markt waar ik met veel plezier werkzaam 
ben. Ik word verantwoordelijk voor het totale 
productaanbod op het gebied van groentechniek; 
mijn rol zal dan ook minder op de voorgrond zijn 
dan men tot nu toe van mij gewend was.' Wolters 
werkte twintig jaar voor Pols.

Heijmans stoot 
sporttak af
Sinds 1980 is bouwonderneming Heijmans actief 
op het gebied van aanleg en onderhoud van sport-
velden voor sportclubs en gemeenten. Deze activi-
teit kreeg extra veel vaart toen Heijmans ongeveer 
twintig jaar geleden de activiteiten van De Enk in 
De Steeg overnam. 
Heijmans meldt nu in een brief aan de markt dat 
hij zijn activiteiten op het gebied van sport gaat 
afbouwen. De kunstgras-onderhoudscontracten 
van het bedrijf zullen worden overgedragen aan de 
Hollandsche Greenkeeping Maatschappij van Hans 
Schaap. Schaap zal deze activiteiten per 1 januari 
onderbrengen in een nieuw op te richten bv met 
de naam Hollandsche Sportveldenonderhoud 
Maatschappij (HSM). Met de overdracht van de 
contracten zijn drie arbeidsplaatsen gemoeid; deze 
werknemers zullen bij HSM in dienst komen. De 
rest van het personeel blijft in dienst van Heijmans 
Infra, onder wie de huidige commercieel directeur 

Jos Opdam. Verder betreft de overname een 
uitgebreid machinepark van onderhoudsmachines. 
Jos Opdam over de overdracht: 'Ik ben trots dat wij 
dit jaar nog positief hebben bijgedragen aan de 
resultaten van Heijmans, maar het management 
heeft besloten dat wij ons meer op onze 
corebusiness zullen richten.'
Voor HGM past de overname precies in de ambitie 
van het bedrijf. Hans Schaap: 'Wij waren al actief 
in het onderhoud van natuurgras in de regio. Maar 
omdat op ieder complex tegenwoordig ook kunst-
gras te vinden is, past deze overname precies in 
onze plannen.' 
De ontwikkeling past in de trend dat grote bouw-
ondernemingen hun sportactiviteiten afstoten. 
Bam en Arcadis gingen Heijmans in het recente 
verleden voor. 
De projecten die Heijmans nog in uitvoering heeft, 
zullen worden afgerond.

B. van der Meij de 
Bie is Jean Heybroek-
dealer van het jaar
B. van der Meij de Bie BV te Hoofddorp en Alkmaar 
is uitgeroepen tot Jean Heybroek-dealer van het 
jaar. Lex van der Meij de Bie en John Ruiter (res-
pectievelijk van de vestiging in Hoofddorp en in 
Alkmaar) namen de prijs in ontvangst van Jean 
Heybroek-directeur Roon Hylkema. De toekenning 
van de titel benadrukt het belang van een goede 
wisselwerking tussen importeurs en dealers. Bij het 
toekennen van de prijs werd onder andere geke-
ken naar het serviceniveau, de klantgerichtheid, 
loyaliteit, algemene bedrijfsvoering, betalings-
moraal, marktkennis en snelle en professionele 
dienstverlening.

Start uitbreiding 
Wageningse golfbaan 
stap dichterbij
In 2012 diende de Wageningse Golfclub een omge-
vingsvergunning in om de golfbaan te kunnen 
uitbreiden met vijf holes. Deze uitbreiding zou 
betekenen dat er bomen gekapt moesten wor-
den. De partijen GroenLinks en SP zijn samen met 
de Gelderse Natuur- en Milieufederatie (GNMF) 
en Mooi Wageningen daartegen. Zij vrezen dat 
deze uitbreiding een precedent is voor andere 

Nationale Grasdag: 
innoveren in het 
krachtenveld
Hoe houd ik mij als fieldmanager staande in 
het krachtenveld van politiek, maatschappij 
en verenigingen? Hoe denk ik proactief mee 
over nieuwe manieren van samenwerken en 
hoe geef ik invulling aan een belangrijk thema 
als duurzaamheid? De dertiende editie van 
de Nationale Grasdag komt op woensdag 
27 januari aanstaande in FC Utrecht Stadion 
Galgenwaard met antwoorden, in een dyna-
mische masterclass rond het thema innovatie. 
Schrijf u vandaag nog in en ga met grounds-
man Johan van Amerongen mee op veldbe-
zoek. In een geheel nieuwe, interactieve set-
ting brengt de Nationale Grasdag een plenair 
programma met deskundige sprekers uit het 
onderwijs, het bedrijfsleven en de advisering. 
Ook HAS Hogeschool en branchevereniging 
BSNC hebben zich verbonden aan deze stu-
diedag, die wordt afgesloten met een spraak-
makende nabeschouwing van een bekende 
radio- en tv-presentator. Voor meer informatie 
en inschrijving kunt u terecht op de website. 
De Nationale Grasdag is een initiatief van 
Limagrain Advanta, DCM, Kybys, Eurofins Agro, 
Bras Fijnaart en HAS Hogeschool.

HGM tekent contract 
met Nuclea Golf
Golfclub Nuclea, gevestigd in Mol in België, 
heeft een tienjarig onderhoudscontract bij de 
Hollandsche Greenkeeping Maatschappij (HGM) 
ondertekend. Vanaf 1 januari 2016 zal HGM de 
golfbaan van Nuclea, met negen holes van in 
totaal ruim vier kilometer, de komende tien jaar 
gaan onderhouden.



uitbreidingen in natuurgebieden. Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 
30 november jongstleden vormde de uitbreiding een juridisch discussiepunt. 
Er waren meningsverschillen over de juridische artikelen die van toepassing 
zouden zijn. De meeste raadfracties gingen ervan uit dat het beleid gebaseerd 
is op de juiste juridische argumenten. De meerderheid van de raad stemde in 
met het voorstel om een 'verklaring van geen bedenkingen' af te geven. Het 
waterschap Vallei en Veluw en de provincie Gelderland maakten geen bezwaar 
tegen de uitbreiding van de golfbaan. De Raad van State zal moeten uitwijzen 
of de uitbreiding in het Gelders Natuur Netwerk juridisch houdbaar is.

Golfbaan Oijense Zij kan 
uitbreiden
Na negen jaar is het ondernemer Jan van Erp gelukt om een deal te sluiten 
met de eigenaar van een stuk grond, dat cruciaal is voor de uitbreiding van 
golfbaan Oijense Zij in Oss. Dat meldt het Brabants Dagblad. De club kan nu 
dus eindelijk uitbreiden. De golfbaan wil groeien van 3,5 tot 30 hectare. Het zal 
dan ook een volwaardige negenholes golfbaan worden. Volgens Van Erp is er 
behoefte aan een dergelijke baan. Hij hoopt in de winter van 2016 een start te 
kunnen maken met de uitbreiding.

Volle bak tijdens openingscollege 
IPC Groene Ruimte
Amper drie maanden geleden organiseerde dit vakblad een brancheforum 
over opleidingen in sport en golf. De algemene teneur was ronduit pessi-
mistisch en het glas halfleeg. Inmiddels is de toon wat veranderd. Het glas is 
overduidelijk weer halfvol en IPC Groene Ruimte meldt dat zich voor de nieuw-
ste opleidingen voor greenkeeper en fieldmanager meer dan 40 cursisten 
hebben ingeschreven. Mascha Smit en Onylle Epping van IPC Groene Ruimte 
hierover: 'We hadden er eigenlijk op gerekend dat we bepaalde modules van 
de opleidingen greenkeeper en fieldmanager moesten samenvoegen. Dat 
is nu niet langer nodig. We hebben voldoende cursisten.' IPC Groene Ruimte 
kwam enkele maanden geleden met een compleet nieuwe opzet voor zijn 

grasopleidingen. IPC neemt hiermee afstand van het idee dat greenkeepers 
en fieldmanagers alleen maar behoefte hebben aan een complete opleiding; 
soms zoeken ze alleen verdieping op één specifiek onderdeel. Met de nieuwe 
modulaire opzet is dat allemaal mogelijk. Gezien het aantal van veertig cursis-
ten lijkt dat een goede gedachte te zijn geweest.

Dutch Power Company komt met 
robottractor
Dutch Power Company heeft een robottractor ontwikkeld die volledig zelf-
standig kan werken. De tractor wordt momenteel getest. Nog voor het einde 
van het jaar moet de tractor beschikbaar zijn. De zogenaamde Greenbot heeft 
een 110 pk Perkins-motor, vierwielaandrijving, hondengang en een voor- en 
achterhefinrichting. De tractor moet een oplossing bieden voor werkzaamhe-
den in de groenvoorziening die regelmatig herhaald worden. Er is zowel een 
standaardversie als een smalspoorversie. Wanneer de werkzaamheden ten 
minste eenmaal volgens plan zijn uitgevoerd, onthoudt de machine de han-
delingen en zal hij vervolgens rijden, sturen, gas geven en werkzaamheden 
verrichten zoals de eigenaar heeft ingegeven. De machine herhaalt alle han-
delingen zeer precies, maar is onbemand. De bediening vindt plaats met een 
afstandsbediening, die is voorzien van een touchscreen en 3D weergave van 
de route. Aan de ontwikkeling van de robottractor is ruim een jaar gewerkt 
door de verschillende bedrijven die vallen onder de Dutch Power Company. 
Zo leverde Probitiq alle elektronica en wordt de tractor gebouwd door Conver. 
Dutch Power Company heeft nu het bedrijf Precision Makers opgezet en de 
tractor daar ondergebracht.

NIEUWS

Onafhankelijke adviseurs 
betrokken bij Green Deal
Recentelijk is een groep onafhankelijke adviseurs bijeengekomen om de 
Green Deal Sportvelden-opdracht voor de sector door te nemen en verder 
te werken aan oplossingsrichtingen. Hierbij werd kritisch meegedacht, 
onder meer over een concrete uitwerking van duurzaam beheer, het 
belang van onafhankelijke agronomie, de integrale opdracht voor golf-
baanbeheerders en de toekomst van een toetsingskader met betrekking 
tot de Green Deal. De deelnemers aan dit overleg waren Maurice Evers 
(Dutch Outdoor Concepts), Casper Paulussen (Nature in Balance), Lambert 
Veenstra (Veenstra Adviesburo Golfterreinen), Ernst Bos (Ernst Bos Advies), 
Jan van Mondfrans (LawnCare) en Niels Dokkuma (NGF).
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Met praktische kennis!
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MP SERIE  3-DELIGE CIRKELMAAIERS

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

 SERIE  3-DELIGE CIRKELMAAIERS

Laagste brandstofgebruik door licht gewicht (Domex®)

Grootste werkbreedte (300, 330 0f 350 cm)

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

Smalste transportbreedte (1.65 meter transportbreedte)

Luxe cabine met airco

De Rosendaelsche Golfclub 
is op zoek naar een

Als greenkeeper ga je deel uitmaken van een team ervaren 
greenkeepers, dat dagelijks zorgdraagt voor de kwaliteit van de golfbaan.
Structurele baanverbeteringen zijn een belangrijk ander aandachtspunt. 
Gevoel voor groen en affiniteit met ons moderne machinepark zijn vereis-
ten voor deze functie.

Wij zijn op zoek naar een medewerker m/v die in het bezit is van het 
greenkeepersdiploma en minimaal 3 jaar werkervaring heeft in deze 
functie.Ervaring met machineonderhoud of een opleiding op dit gebied 
heeft onze voorkeur.

Wij Bieden
• een bij de functie passend salaris, conform CAO hoveniers
• een werkplek op een unieke locatie
• flexibele werktijden in zomer en winter
• in eerste instantie een contract voor één jaar
• bij gebleken geschiktheid volgt omzetting naar een contract
   voor onbepaalde tijd

Uitgebreide informatie over de Rosendaelsche Golfclub en over de baan is 
te vinden op onze website www.rosendaelsche.nl 

Graag ontvangen wij jouw sollicitatiebrief met motivatie, voor of uiterlijk 
op 15 januari 2016.
Rosendaelsche Golfclub
t.a.v. Marco Mooren
Apeldoornseweg 450
6816 SN Arnhem
T 06 1260 9294  
e greenkeepers@rosendaelsche.nl 

fulltime greenkeeper m/v (40 uur) 
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Sinds meerdere jaren heeft de branchevereniging Plantum met twee afgevaardigden zitting in de commissie Gras van de branchevereniging BSNC. Deze 

commissie heeft als doel initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan een hogere kwaliteit van grassportvelden in Nederland en aandacht te vragen 

voor het vakgebied en toekomstige fieldmanagers.

Auteur: Job Steunenberg, namens Plantum

Plantum is een branchevereniging voor bedrijven 
uit de sector plantaardig uitgangsmateriaal.
De leden van Plantum zijn actief in de veredeling, 
vermeerdering en productie van recreatiegrassen.
Plantum behartigt de belangen van haar leden 
(Barenburg, DSV zaden, DLF en Limagrain Advanta) 
en treedt namens de grassector op als gespreks-
partner voor overheden en belangengroeperingen 
zoals BSNC.

Om grassportvelden te promoten, te innoveren en 
kennis uit te wisselen is Plantum toegetreden tot 
de commissie Gras.

Tevens is Plantum verantwoordelijk voor de uit-
gave van de Grasgids, een leidraad voor de toepas-

sing van grassen en mengsels voor grassportvel-
den. Naast Plantum hebben nog andere partijen 
uit de branche zitting in de Grascommissie, zoals 
gemeenten, adviesbureaus, cultuurtechnische 
bedrijven en betaaldvoetbalorganisaties.
Onderwerpen die onder de aandacht gebracht 
worden, zijn onder meer:
• Platformbijeenkomsten zoals ‘Bodem in balans’.
• Open dag fieldmanagement bij zes BVO’s, met 
  als doel de grassector te promoten onder 
  scholieren. 
• Driehonderd scholieren hebben deelgenomen en 
  geproefd aan ons mooie vak.
• Verkiezing beste stadionveld van de eredivisie, in 
  samenspraak met KNVB en spelersvereniging 
  VVCS.

• Promotie gras voor voetbalvelden.
• Opbouwen en delen van kennis over gras.
• Duurzaamheid van grassportvelden (LCA).
• Normering van grassportvelden.
• Jaarplan onderhoud grassportvelden.

Als BSNC en Plantum zetten wij ons in voor sterke 
en duurzame grassportvelden en het ontwikkelen 
en delen van kennis hierover.

Samenwerking twee 
brancheverenigingen

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5567
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HGM, de specialist voor golfaccommodaties.

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

onderhoud | aanleg | renovatie | hydroseeding | beregening | groenprojecten

Wij staan voor kwaliteit en een scherpe prijs.

Greenkeepers
100% kalium nitraat 
nog steeds verkrijgbaar

     Voordelen van MultiVerdo

De basis van MultiVerdo is kaliumnitraat (Multi-K)
• Uitstekend strooibeeld door een fijne korrel
• Nutriënten worden snel en volledig opgenomen 
door synergie tussen NO3 en K
• MultiVerdo is werkzaam bij lage bodemtemperaturen 
in het vroege voorjaar of het late najaarin het vroege voorjaar of het late najaar
• Startwerking zorgt voor directe groei en groene kleur
• Weinig tot geen vorming van Black Layer
• MultiVerdo kan het hele seizoen worden gebruikt 
als extra kali-bemesting

Het Vitagro-team
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De winnaar van de Greenkeeper of the Year-

verkiezing 2016 is weer bekend. Ook de andere 

genomineerden, Eric Wuyts, Koen Verhelst en 

Marco Mooren, werden door de jury beoor-

deeld als bijzonder goede ambassadeurs voor 

het vak, en Jolanda Vonder werd Greenkeeper 

High Potential. Maar William Boogaarts van De 

Enk Groen en Golf werd unaniem tot winnaar 

gekozen. De jury legt uit. 

Auteur: Santi Raats

Vakblad Greenkeeper sprak diverse juryleden, 
onder wie voorzitter Wim Smits, benieuwd naar 
de manier waarop het oordeel tot stand kwam. 
‘William Boogaarts heeft zich aantoonbaar verder 
ontwikkeld ten opzichte van vorig jaar; reden 
waarom wij hem opnieuw nomineerden. De jury-
leden waren unaniem zeer onder de indruk van de 
bevlogenheid voor het vak die werkelijk van hem 
afspat’, zei Smids tijdens de uitreiking van de GotY-
award. Na afloop liet de jury weten: ‘Soms denken 
de juryleden weleens verschillend over wie er 
moet winnen, maar ditmaal dachten we er allemaal 
hetzelfde over.’

Oproep
Dit jaar had de jury de vragenlijst aangepast. 
‘We willen graag dat meer van de greenkeepers 
die worden opgegeven meedoen aan de GotY-
wedstrijd. Je hoeft geen leidinggevende functie te 

hebben om de vragenlijst in te vullen. We hebben 
de vragenlijst zo kort mogelijk gemaakt, omdat we 
weten dat greenkeepers een druk vak hebben, veel 
buiten zijn en weinig achter de computer zitten. 
Dit jaar hebben we twintig van de zestig opge-
stuurde vragenlijsten ingevuld terug ontvangen. 
We willen alle (hoofd)greenkeepers oproepen om 
het vak roemrijker te maken; meedoen alleen al 
geeft glans!’

Tweede nominatie
William Boogaarts was voor het tweede jaar geno-
mineerd voor de hoofdprijs. Volgens de jury was hij 
vorig jaar ook al een sterke kandidaat. ‘We wisten 
dat we met hem een potentiele GotY in het vat 
hadden’, aldus Wim Smits. Dit jaar gaf zijn verdere 
ontwikkeling de doorslag. De jury roemt vooral het 
zelfstandig draaiende greenkeepersteam op De 
Turfvaert. ‘In een jaar tijd heeft Boogaarts het voor 

elkaar gekregen om zijn mannen op een hoog 
niveau én autonoom te laten werken. De helft van 
de week is hij op De Stippelberg, waar hij een-
zelfde soort proces in gang aan het zetten is. Het is 
erg knap wat hij voor elkaar krijgt.’

Inspireren
Maar wat heeft Boogaarts dan precies voor elkaar 
gekregen op beide banen? Het juryrapport meldt 
dat hij openstaat voor nieuwe ontwikkelingen, 
maar geen tunnelvisie heeft wat betreft innovatie. 
‘Hij luistert goed naar de mensen om hem heen 
en weet iedereen in zijn of haar waarde te laten. 
Hij verdeelt zijn tijd over twee banen, maar heeft 
toch aandacht voor al zijn teamleden. Hij stemt 
zijn aandacht af op de persoon die hij voor zich 
heeft. De ene greenkeeper kan en wil meer dan de 
andere. Sommige greenkeepers zijn seizoenskrach-
ten. Met hen gaat hij eerlijk en vol waardering om. 

‘Zijn energieke gedrag is de 
aard van het beestje en uit 
zich in vakidiotie’
GotY-jury koos ditmaal unaniem voor de winnaar: William Boogaarts
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Ook heeft hij een speciaal programma geschreven 
voor jongeren in het greenkeepersteam. Daarin 
staan stappen als: eerst rijbewijs halen, meekijken, 
daarna maaien, vervolgens greens maaien enzo-
voort. Jongeren mogen fouten maken om van te 
leren; dat is zijn insteek. Daarbij begeleidt hij ze 
en komen zijn pedagogische talenten goed naar 
voren. Ook biedt hij plaats aan jongeren die posi-
tieve werkervaring willen opdoen.’ 

Leiden
Boogaarts inspireert zijn werkomgeving, maar kan 
ook goed leiden. ‘Hij is dit jaar uitgegroeid tot een 
stevige persoonlijkheid’, aldus Wim Smits. ‘Hij heeft 
helder voor ogen hoe hij zijn doelen wil bereiken, 
en die doelen maakt hij op een stevige manier 
duidelijk aan zijn teams. Zijn instelling is: vrijwil-
ligerswerk mag dan vrijwillig zijn, maar het is niet 
vrijblijvend. Iedereen moet zijn best doen om de 
gestelde doelen te halen. In ruil daarvoor is hij een 
geweldige ondersteuner van zijn personeel. Geen 
hulp is hem te veel. Hij stimuleert zijn manschap-
pen, coacht ze, maar verwacht daarbij wel dat zij 
dan ook het beste van zichzelf laten zien. Daardoor 
staan alle neuzen zo mooi één kant op.’

Buiten de gebaande paden
Tijdens haar bezoek viel het de jury op dat 
Boogaarts vaak out of the box denkt. Volgens de 
jury levert Boogaarts een belangrijke bijdrage 
aan de innovatieve ontwikkelingen die bij De Enk 
Groen en Golf gaande zijn. ‘De Enk is een voor-
uitstrevend bedrijf dat risico’s neemt en durft te 
investeren in twaalf robotmaaiers voor de fairways. 
Andere bedrijven hinken nog op twee benen of 
durven er nog niet aan. Maar als een bedrijf een 
innovatie doorvoert, is het nog steeds afhankelijk 
van medewerkers die dat willen en kunnen oppak-
ken en dat leuk vinden. Als je een ontwikkeling 
bij het personeel moet afdwingen, werkt het niet. 
Boogaarts werkt intensief met robotmaaiers en gps 
en beheerst beide systemen tot in de puntjes. Hij 
weet er werkelijk alles vanaf. Hierdoor kan hij waar-
devolle feedback geven aan De Enk, zodat men 
daar op een goede manier kan blijven investeren 
in de toekomst. Ook is hij constant op zoek naar 
de juiste agronomische methode voor onderhoud 
zonder bestrijdingsmiddelen. Hij heeft het voor-
deel dat de hoofdgreenkeepers bij De Enk de vrij-
heid krijgen om hun eigen ideeën te uiten en vorm 
te geven. Het zou voor een bedrijf aantrekkelijk zijn 
om bijvoorbeeld overal hetzelfde bemestingspro-
gramma aan te houden in verband met klanten-
korting bij leveranciers, maar dat doet De Enk niet. 
Boogaarts is een van de hoofdgreenkeepers die 
duidelijk zijn stempel drukt op het bemestingsbe-
leid voor zijn banen.’

Rolmodel
Hoewel William Boogaarts naar eigen zeggen 
nog moet groeien in zijn pr-rol, vindt de jury 
hem al een goed uithangbord en rolmodel voor 
het vak. ‘Hij is actief bij de Duurzaam Golfbaan 
Beheergroep, neemt examens af voor de greenkee-
persopleiding, leert het vak aan stagiairs, begeleidt 
jongeren bij het opdoen van positieve werkerva-

ring en geeft regelmatig presentaties, zoals dit jaar 
op De Kennemer en de KLM Open.’

Onderzoek en energie
Het opvallendste aspect aan Boogaarts vindt de 
jury dat hij bijzonder onderzoekend is in zijn hele 
werkwijze. ‘Hij accepteert bestaande werkwijzen 
en methoden niet zonder meer. Hij moet eerst zelf 
onderzocht hebben of het werkt. En zo niet, dan 
zoekt hij uit hoe het op zijn banen beter werkt. Hij 
blijft maar bezig.’
Vorig jaar vormde zijn rusteloosheid nog een 
puntje van zorg voor de jury: ‘We vroegen ons toen 
af of hij zichzelf niet voorbijliep. Maar dit jaar zagen 
we dat het heel goed gaat met hem en ook met al 
zijn werk. Zijn energieke gedrag is volledig de aard 
van het beestje. Dit uit zich in zijn ongelofelijke 
enthousiasme voor het vak.’

Jolanda Vonder was de winnaar van de High 
Potential Award. Wim Smits: ‘Jolanda is nog niet 
lang in functie als hoofdgreenkeeper, maar laat 
in de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling 
zien. Zij heeft de uitdaging die er op De Hooge 
Graven ligt met beide handen aangepakt en 
gaat voorop in de strijd. Ze stimuleert haar 
medewerkers en laat hen beter presteren dan 
zijzelf voor mogelijk houden.’ Jolanda wordt 
door de bestuursleden van de golfclub op han-
den gedragen, waarbij de jury de indruk kreeg 
dat zij een ware ‘fanclub’ op de golfclub heeft. 
‘Jolanda is als actief bestuurslid van de NGA 
een bekende, waarbij zij haar ambitie en drive 
op enthousiaste wijze neerzet in de branche. 
Jolanda pakt haar nevenactiviteiten serieus 
op, wat haar ontwikkeling en carrière goed 
heeft gedaan.’ De jury ziet haar enthousiasme 
en positieve inslag als voorbeeld voor andere 
(jonge) greenkeepers. De groeicurve van 
Jolanda’s ontwikkeling kan zonder meer steil 
genoemd worden. De jury verwacht dan ook 
dat zij op korte termijn in het vizier zou kunnen 
komen om de GotY-award te winnen.

4 min. leestijd

LEADING WATER SOLUTIONS

www.smitsveldhoven.nlwww.smitsveldhoven.nl
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Greenkeeper of the Year 
Boogaarts: leader by example
William Boogaarts uitgeroepen tot Greenkeeper of the Year 2016

Op donderdag 10 december werd William Boogaarts, hoofdgreenkeeper bij De Enk Groen en Golf, uitgeroepen tot Greenkeeper of the Year (GOTY) 2016 

in conferentiecentrum Woudschoten te Zeist. Jolanda Vonder van Vos Ruinerwold werd uitgeroepen tot Greenkeeper High Potential. 

Auteur: Santi Raats
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5 min. leestijd

Boogaarts volgt GOTY 2015 Kristian Summerfield 
op. Dit gebeurde tijdens de derde editie van de 
GOTY-uitreiking in Zeist. Collega-genomineerden 
waren Eric Wuyts van Flanders Nippon Golf Hasselt, 
Marco Mooren van de Rosendaelsche Golfclub en 
Koen Verhelst van Golf- en Countryclub Midden-
Brabant.

Het vakblad Greenkeeper kon de verkiezing van 
de Greenkeeper of the Year dit jaar succesvol laten 
plaatsvinden dankzij de sponsors Jean Heybroek, 
ICL, Bayer en DLF. Aan het slot van het Nationaal 
Golf & Groen-symposium 2015 in het conferen-
tiecentrum Woudschoten in Zeist, dat werd geor-
ganiseerd door NGF, NVG, NGA en DTRF, nam de 
winnaar Boogaarts de prijs in ontvangst uit handen 
van jurylid én Greenkeeper of the Year 2014 Koen 
Verdonk. Kristian Summerfield was tot zijn grote 
spijt verhinderd.

De jury
De jury, onder voorzitterschap van de oud-golf-
baanmanager van Spaarnwoude, Wim Smits, had 
het afgelopen jaar knap lastig om de opgegeven 
greenkeepers te beoordelen. Dat deed zij door de 
ingevulde vragenlijsten van de kandidaten door 
te nemen en vervolgens de zes overgebleven 
genomineerden op hun baan te bezoeken, om te 
kijken hoe hun dagelijkse routine eruitziet en om 
hun vakkennis, ambitie en ideeën onder de loep 
te nemen. 
Bijzonder aan deze lichting genomineerden was 
dat er twee Vlaamse collega-hoofdgreenkeepers 
tussen zaten. Zij bleken waardige vertegenwoor-
digers van het vak bij onze zuiderburen. De green-
keepingbranche zit daar in de lift en de vakkennis 
neemt behoorlijk toe. Een voorbeeld daarvan is de 
aanwezigheid van Koen Verhelst op gezamenlijke 
bijeenkomsten van de Greenkeepers Association 
België en de NGA. Ook deed er voor het eerst een 
vrouwelijke kandidaat mee, Jolanda Vonder, die 
behoorlijk haar mannetje stond tijdens het hele 
GOTY-wedstrijdtraject, net als in de dagelijkse 
praktijk. Ze nam het voortouw in de groep, onder 
meer door een groepsapp voor de genomineerden 
aan te maken en samen met Marco Mooren een 
golfmiddag voor het zestal te organiseren op De 
Rosendaelsche bij Mooren.

De jury werd naast Wim Smits gevormd door de 
winnaar van vorig jaar, Koert Donkers, hoofdgreen-
keeper op Golfbaan Princenbosch, NGA-bestuurder 
Alexander de Vries, golfarchitect Bruno Steensels, 
de Belgische hoofdgreenkeeper van Brabantse Golf 
en bestuurslid van de Greenkeepers Association 
België, Philippe Mallaerts en ex-(hoofd)greenkee-

per en inmiddels Melspring-accountmanager Jos 
Theunissen. 

Jury over de genomineerden
De jury was zeer onder de indruk van de rust 
en overtuiging die Marco Mooren uitstraalt en 
had diep respect voor de manier waarop hij De 
Rosendaelsche op een structurele manier weer op 
de kaart zet als topbaan. De juryleden vonden Eric 
Wuyts zeer zelfstandig. Zij merkten op dat hij zijn 
kennis en kunde hard nodig had om alles rond te 
krijgen op zijn baan en dat hij daarvoor veel waar-
dering verdient. Ook is hij zeer actief in de golfwe-
reld. Zijn landgenoot Koen Verhelst, werkzaam in 
Nederland, opende de ogen van de jury op posi-
tieve wijze door zijn proactiviteit op het gebied 
van duurzaamheid. Bovendien is hij geliefd bij de 
leden van de golfclub en zeer actief in de golf-
branche, onder meer bij de Belgium Greenkeepers 
Association. 

Jury over de winnaars
De juryleden kwamen tot een unaniem besluit 

over de winnaar: ‘William Boogaarts was voor de 
tweede maal genomineerd en heeft bewezen dat 
hij zich nog verder heeft doorontwikkeld. Hij werkt 
goed samen met collega’s. Binnen een jaar heeft hij 
een compleet team op De Turfvaert klaargestoomd 
om zelfstandig te draaien. Nu doet hij hetzelfde op 
De Stippelberg. Hij weet het beste uit verschillende 
mensen naar boven te halen. Zijn gedrevenheid 
en enthousiasme voor het vak zijn zeer inspire-
rend. Hij is actief in de golfwereld, is coachend 
ten opzichte van zijn teamleden, een vakidioot, 
‘aanwezig’ op twee banen tegelijk én doet nog een 
studie bedrijfskunde ernaast.’

De juryleden vonden van Jolanda Vonder dat zij 
gedreven is en ambitieus. ‘Jammer dat er zo wei-
nig vrouwen van haar kaliber in het vak zitten en 
actief zijn in de NGA en de hele golfwereld. Ze is 
goed in alles wat ze doet!’ Koen Donkers ziet haar 
nog ver komen. ‘Zij is nog maar net hoofdgreen-
keeper geworden, en kijk eens hoe dat zij daar 
staat. Fantastisch. In zekere zin is de High Potential 
Award belangrijker dan de GOTY-award: het geeft 
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 5 Zorgt voor een zeer goede kwaliteit van de greens  in 
het  voorjaar

 5 Effectieve bescherming tegen fusarium
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aan wat we in de toekomst nog kunnen verwach-
ten. Over vijf jaar hoeft zij niet mee te doen aan de 
GOTY-wedstrijd. Dan is zij al veel verder dan hoofd-
greenkeeper…’

Sponsoren
Alle sponsoren betuigden hun steun aan de vak-
prijs nogmaals door de winnaar een geschenk te 
geven: Boogaarts mocht met ze mee op stap. Bayer 
neemt zelfs alle genomineerden in het voorjaar 
mee naar een wedstrijd van Bayern Leverkusen. 

Reactie Boogaarts
De duizendpotige winnaar gaf in zijn speech aan 
dat hij erg blij was en bedankte met name zijn 
team, dat voltallig aanwezig was. ‘Als een golfbaan 
een succes is, dan komt dat door het hele green-
keepersteam dat zich ervoor inzet!’
Zijn eerste reactie na alle felicitaties: ‘Ik heb vooral 
mijn stempel gedrukt door alle neuzen één kant 
op te krijgen op beide banen. Door de vele vrijwil-
ligers duidelijk te maken dat het werk vrijwillig is, 
maar niet vrijblijvend. Ik heb iedereen in jip-en-jan-
neketaal uitgelegd wat de plannen voor de baan 
zijn en welke stappen we daarvoor moeten nemen; 
dat je geen ei kunt bakken zonder de schaal te 
breken. Dat houdt bijvoorbeeld in dat sommige 
werkzaamheden aan greens op maandagochtend 
niet leuk, maar wel noodzakelijk zijn. En dat we 
intensiever onderhoud moeten plegen, als we 
geen chemie meer willen gebruiken.’
Op zijn smartwatch ziet hij de vele felicitaties per 
e-mail en WhatsApp binnenkomen. Slimme com-
municatie, typisch William Boogaarts. Hij lacht: ‘Je 
moet met je tijd meegaan. Altijd blijven leren. Niet 
uit boeken, maar door open te staan voor nieuwe 
dingen. Werken met slimme technologieën maakt 
werk leuker en makkelijker. En mensen die met 
plezier naar hun werk gaan, daar heb je veel meer 
aan.’ Collega’s inspireren is een van zijn sterkste 
punten. ‘Het is mijn taak om het beste te halen uit 
de mensen om mij heen. Niet door overtuiging of 
onderdrukking, maar door leading by example. Als 
het regent, ben ik ook buiten aan het werk met de 
rest. Respect moet je als greenkeeper verdienen bij 
de jongens. Ik zorg ook dat hard werken loont en 
organiseer een paar keer per jaar een personeels-
uitje. Op de Stippelberg golfen we elke vrijdagmid-
dag negen holes en op De Turfvaert één keer in 
de twee weken. Dat is ontspanning voor het team, 
maar ik vind ook dat greenkeepers moeten golfen 
om de baan beter te krijgen.’
Hij vervolgt: ‘Respect moet je niet alleen verdienen 
bij je team, maar ook bij je werkgever.’ Boogaarts 
duidt op de vrijheid die hij van De Enk krijgt. ‘Of je 
nu bij een aannemer werkt of voor een baancom-

missie, het succes van jouw onderhoudsbeleid 
en beheer hangt af van de manier waarop jij je 
verhaal over de bühne brengt. Daarvoor moet je 
goed communiceren. De baancommissie bij De 
Stippelberg is streng, maar ik heb hun vertrouwen 
verdiend. Zij komen niet meer om de haverklap kij-
ken, maar zeggen nu: ‘William, jij zegt het, dus dan 
zal het wel zo zijn. Ga je gang.’
Aan de aankomende generatie greenkeepers wil 
Boogaarts meegeven: ‘Leer van anderen, leer van je 
fouten, leer van de geschiedenis!’
Zijn titel wil hij gebruiken om het vak nog beter 
voor het voetlicht te brengen. Hoewel hij ook 
nu al examens afneemt, stagiairs het vak leert, 
presentaties geeft, zoals dit jaar op De Kennemer 
en de KLM Open, en jongeren begeleidt bij het 
krijgen van positieve werkervaring. ‘Ik wil nog meer 
op het podium gaan staan om mijn vak door te 
geven. Maar in die rol moet ik nog groeien’, aldus 
Boogaarts.

‘Ondanks technologie vakkennis belangrijker 
dan ooit’
Eerder liet Boogaarts in een interview met vakblad 
Greenkeeper al blijken dat hij van vele markten 
thuis is: met zijn pedagogische achtergrond is 
hij een geweldige coach voor zijn greenkeepers, 
maar ook is hij helemaal gek van vakliteratuur. 
Hij gaat regelmatig op de thee bij Jeff Collinge 
om te sparren over onderhoud. Hij heeft zelfs het 
greenkeepersboek Turfgrass: science and culture 
door James B. Beard in zijn boekenkast staan, 
gesigneerd met ‘Best wishes for better turf’! Met 
zijn energieke instelling heeft hij zijn team op De 
Turfvaert zodanig getraind, dat ze in een paar jaar 
tijd volledig zelfstandig draaiden, waardoor hij nu 
het team op De Stippelberg kan professionaliseren. 
Daar is hij bezig de baan in topconditie te bren-
gen. Daarnaast is hij een groot voorstander van de 
nieuwste technische snufjes, zoals robotmaaiers, 
sensortechniek en automatisering. ‘Over tien jaar 
kunnen wij als greenkeepers alles op de baan 24/7 
monitoren vanuit onze stoel bij de televisie. Met 
één druk op de knop kunnen we dan bijsturen. 
Daar gaat het in de toekomst naartoe’, is zijn visie. 
‘We moeten ons voorbereiden op een verandering 
van ‘maaien’ naar ‘managen’. Al zal onze vakkennis 
belangrijker dan ooit worden, om de situaties juist 
te interpreteren.’
Proficiat, William!
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#Duurzaamgolf
Eerder dit jaar stonden in de Greenkeeper een aantal leuke voorbeelden van duurzaamheid op golfbanen in Nederland. Dit jaar zet de redactie van 

Greenkeeper deze leuke en bijzondere initiatieven in het zonnetje. Wilt u de volgende keer met uw #duurzaamgolf-initiatief op deze pagina staan? 

Stuur een e-mail naar project@nwst.nl en wij zenden u alle informatie.

#DuurzaamGolf - Golfclub EftEliNG
Ruim 250 schapen lopen op het Efteling Golfpark om daar 
de gebieden rondom de greens te begrazen. De kudde, 
onder leiding van schaapherder Bart van Ekkendonk en 
zijn twee bordercollies, onderhoudt de ruigtes op een 
milieuvriendelijke manier. Al eerder waren de schapen te 
gast op het Loonsche Land om te voorkomen dat de hei-
develden daar dichtgroeien met jonge planten of gras. Op 
het golfpark leidt het begrazen tot een mooier en natuur-
lijker beeld dan wanneer machinaal wordt gemaaid. Als 
deze ecologische manier van onderhoud succesvol blijkt, 
dan zijn de schapen in de toekomst wellicht vaker op het 
Efteling Golfpark te vinden. 
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#DuurzaamGolf - GolfbaaN GaaStErlaND 
De Natuurgolfbaan Gaasterland is aangelegd op de stuwwal van Gaasterland in Zuidwest Friesland welke dateert uit de voor-
laatste ijstijd. In de ondergrond ligt keileem, overdekt met zand. Het gebied waarbinnen de golfbaan is gerealiseerd bestond uit 
grasland en kende minimale natuurwaarden. In 2002 werd een gebied van 43 hectare omgevormd tot “nieuwe” natuur waarbin-
nen een 9 holes golfbaan met een putting green en drivingrange is aangelegd als onderdeel van een alternatief EHS-Natuurplan. 
Met ca. 150 verschillende soorten planten, waaronder acht rode lijstsoor-
ten en een handvol andere niet algemene soorten, biedt de natuurgolf-
baan een toevluchtsoord voor planten die elders zwaar onder druk staan 
of zijn verdwenen. Op deze natuurgolfbaan zijn golfers dan ook te gast in 
een werkelijk schitterende “nieuwe” natuur waarmee gezegd kan worden 
dat er een ideale symbiose is ontstaan tussen (golf )sport en natuur.

be social 
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www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5569
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Nieuw bunkerzand ligt stabiel, 
blijft hangen in het profiel en 
slaat niet vast
Na pilot in Heelsum renoveren vier golfbanen hun bunkers met nieuw bunkerzand

al een paar jaar kampen verschillende golfbanen met bunkerzandproblemen. Daarom hebben Heicom en De Enk Groen en Golf twee jaar geleden 

als pilot hun bunkerzand aangelegd bij de Heelsumse golfclub. De verbetering van het zand was gericht op een betere stabiliteit en speelpositie voor 

de golfer. 

Auteur: Santi Raats

Links Arthur Berends, rechts Marcel Straatman
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Bunkers geven regelmatig het probleem dat de 
zwarte, veelal met steentjes vermengde onder-
grond zich vermengt met het bunkerzand. Er 
vindt overdadige onkruidvorming plaats, het witte 
bunkerzand verkleurt en het zandprofiel verandert 
door de steentjes. Om dit op te lossen, legt men 
dikkere zandpakketten in bunkers. Maar door het 
overmatig zachte zand blijft het bunkerzand vaak 
niet mooi in het profiel ‘hangen’, wat in de zomer 
vaak speltechnische problemen oplevert voor de 
golfer.

Heicom met De Enk
Zandleverancier Heicom zocht in 2013 samen 
met golfaannemer De Enk Groen en Golf naar de 
ideale bunkervulling: zand dat in een dikkere laag 
in de bunker gelegd kan worden tegen steentjes 
en zwart zand, maar dat wél zacht blijft. Golfclub 
Heelsum stelde zeven proefbunkers ter beschik-
king. 
Inmiddels draaien op zeven andere golfbanen ook 
proeven en hebben vier andere golfbanen hun 
bunkers met het bunkerzand van Heicom en De 
Enk Groen en Golf gerenoveerd.

Gebiedseigen zand vervangen
Golfbaan Heelsum had een probleem: het gebieds-
eigen zand in de bunkers met steentjes en grond 
was al eens gezeefd, maar dat leverde geen resul-
taat op; golfclubs en maaiapparatuur bleven last 
houden van de steentjes. Ook gedroeg het bunker-
zand zich totaal verschillend onder droge en natte 
omstandigheden. Er ontstond een discussie over 
bunkerzand dat op termijn het gebiedseigen zand 
zou vervangen. 
Eerder hadden Heicom en De Enk Groen en Golf 
deze problemen zelf ook al geconstateerd. Hun 

adagium: bunkerzand moet je zo min mogelijk 
bewerken en moet onder zowel natte als droge 
omstandigheden goed bespeelbaar zijn.  
Voor de proef werd de basislaag van de zeven 
bunkers aangelegd met leemhoudend zand, hoe-
kig B2-zand, drainbeton en graszoden op de kop. 
Daarbovenop werden de bunkers met verschil-
lende zandmengsels gevuld. 

Hoekige zandkorrels
Arthur Berends van De Enk Groen en Golf: ‘Het 
beste uit de bus kwam een iets grover, maar sta-
bieler bunkerzand, met een deel hoekige, scherpe 
korrels, zodat het zand in het profiel en de faces 
blijft liggen, en een deel ronde korrels, zodat water 
goed weg kan naar beneden. De bunkers worden 
wat harder in de onderlaag, maar blijven zacht in 

het bovenste laagje door de aanwezigheid van de 
rondere delen. De bal “plugt” daardoor niet. Het 
bovenste laagje dient geharkt te worden met een 
hark met korte puntjes. Wij hebben alle bunkers 
met dit bunkerzand gerenoveerd.’

Stabiliteit
Marcel Straatman legt uit: ‘Bunkerharken moeten 
niet te lange tanden hebben, want vaak wordt er 
te veel en te diep geharkt. Bij droog weer droogt 
het zand daardoor nog sneller uit. Bij normaal 
bunkerzand gaat dat ten koste van de stabiliteit. 
Het nieuwe hoekige bunkerzand is qua stabiliteit 
ook veel beter, zodat zowel de greenkeepers als 
de golfers veel minder intensief hoeven te harken. 
De stabiliteit van de bunker moet eigenlijk in alle 
weersomstandigheden maximaal zijn. Met dit 
nieuwe hoekige bunkerzand is dat het geval.’ De 
extra kosten voor de productie van het zandmeng-
sel moeten gecompenseerd worden door minder 
onderhoud aan de bunkers.

renovaties
Intussen heeft een aantal golfbanen zijn bun-
kers gerenoveerd met dit materiaal, waaronder 
Lochemse Golf- & Countryclub De Graafschap, 
Sallandsche Golfclub De Hoek, Goyer Golf & 
Country Club en de Edese Golfclub. Er lopen pilots 
op The Dutch, De Groene Ster, De Twentsche 
Golfclub, Golfbaan Welderen, De Kennemer, De 
Noordwijkse en golfclub Zeewolde.

De lochemse Golfclub
Hoofdgreenkeeper Geert Olthuis van de Lochemse 
Golfclub: ‘Wij zijn drie jaar geleden met een baan-
renovatieplan gestart. Daarmee wilden we in vijf 

Onderzoekstechnicus Anne Steensohn voegt Microdochium nivale toe aan reageerbuisjes in het lab in Landvik. 
Foto: Tatsiana Espevig. 

KEuzE vaN buNKErzaND
De keuze van bunkerzand is nog niet zo eenvoudig. Peter Schalk, hoofdgreenkeeper Goyer Golf & 
Country Club, legt uit waarom: ‘Het bunkerzand zal van een kleur moeten zijn die contrasteert met 
de omgeving, om de hindernis visueel duidelijk te maken vanaf een bepaalde afstand. Het gekozen 
zand mag niet te los van structuur zijn, zodat de bal daar niet in verdwijnt, en ook weer niet te vast 
van structuur, zodat de bal er niet uit “kaatst”. Tevens zal het een bepaalde stevigheid moeten bezit-
ten bij betreding van golfers en onderhoud door de bunkerrake, en is het noodzakelijk dat het zand 
bij een bepaalde hellingshoek nog stabiel is en blijft. Beschikbaarheid en prijs zijn ook bepalende 
factoren. We voeren twee testen uit: we gooien een golfbal hard en loodrecht in het beoogde 
bunkerzand. De bal mag dan voor niet meer dan de helft verdwijnen en mag niet wegkaatsen. Ook 
laten we het bunkerzand vanaf één bepaald punt vallen en meten we vervolgens de ontstane hel-
lingshoek.’
Het bunkerzand moet ook aan verschillende specificaties voldoen. 
Schalk: ’95 procent van de zandfractie moet vallen tussen 125 mµ (= duizendste mm) en 1 mm. Het 
merendeel heeft een grootte van 250 – 500 mµ. Het zand mag maximaal 2% silt (≤ 63 mµ) bevatten. 
De pH moet gelijk zijn aan of lager dan die van greens en het zand mag geen kalk bevatten. Meestal 
is matig hoekig zand gewenst. De minimale diepte van bunkerzand moet 100 mm zijn.’
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jaar tijd de baan upgraden en spannender maken. 
Ook de bunkers werden aangepakt en omdat we 
toch bezig waren, zijn we eens kritisch naar het 
zand in de bunkers gaan kijken. Dit zand voldeed 
niet aan onze eisen. Het werd erg rul bij droog 
weer en keihard na een bui. We zijn vervolgens 
bij diverse banen in de regio gaan kijken en het 
zand dat bij de Heelsumse lag, sprak ons het 
meeste aan. We hebben dit zand eerst een jaar 
in een oefenbunker gedaan, zodat alle leden het 
zand konden testen. Tot onze verbazing kregen 
we geen negatieve reacties. Toen hebben we 
besloten het zand ook in de baan toe te passen. 
Ieder jaar pakken we twee tot drie holes aan en 
dan gebruiken we het nieuwe zand in de bunkers. 
Voor het bunkerzand van Heicom zijn de bunkers 
uitgegraven tot ongeveer 20 centimeter boven het 
grondwaterpeil dat we in de winter hebben. Het 

zand is samengesteld uit 50 procent bunkerzand 
260 en 50 procent hoekig zand. De fijne fractie 
gaat dus in het bunkerzand. Het eerste zand in de 
oefenbunkers was te grof voor de greenbunkers. 
Als dit op de green werd geslagen, had het effect 
op de rol van de bal. Nu wordt deze grovere fractie 
eruit gezeefd en is dit probleem opgelost. Het bun-
kerzand van Heicom is geschikt voor onze baan; de 
leden zijn er erg enthousiast over. Het zand blijft 
bij droogte stabiel en in natte perioden slaat het 
niet vast. Ook komen “ingebedde ballen” (ballen 
die onder het zand verdwijnen na hoog aanspelen) 
niet meer voor. Ook wij greenkeepers vinden het 
fijn zand. Vooral op de schuine kanten blijft het 
goed liggen. Het is dus ook nog eens onderhouds-
vriendelijk. We hebben twee derde van de bunkers 
nu gerenoveerd.’
 

Goyer Golf & country club
Goyer Golf & Country Club deed vorig jaar voor 
de duur van een speelseizoen de bunkerproef 
met Heicom en De Enk, omdat zijn bunkerzand te 
eentoppig was en dus te los van structuur. Er vond 
uitspoeling plaats en er was geen draagkracht. 
Hoofdgreenkeeper Peter Schalk: ‘Eerst hebben 
we vooronderzoek gedaan naar het bodemtype 
(enkeerdgronden en laarpodzolgronden) en naar 
de opbouw. Als proef legden we de oefenbunker 
bij de driving range aan met verschillende zandty-
pen. Vervolgens lieten we het zand gedurende een 
halfjaar testen door leden, bestuur, baancommissie 
en pro’s. Gezamenlijk hebben zij gekozen voor een 
bepaald type zand. Dit bezit de beste speleigen-
schappen, zorgt voor uniforme bunkers, geeft min-
der uitspoeling bij overmatige neerslag en waait 
minder weg uit de bunkers.’ Goyer Golf & Country 
Club koos voor een tussenlaag van 10 centimeter, 
die moet zorgen voor een uniforme basis en voor 
stevigheid over de hele baan. Daarbovenop ligt 
een laag van 7 centimeter van het beoogde bun-
kerzand. In het najaar van 2014 besloot de golf-
baan om in totaal 52 bunkers aan te pakken met 
gebruik van het bunkerzand van Heicom. Op 12 
januari dit jaar begon de renovatie. In de toekomst 
worden ook nog zes holes par-3 gerenoveerd. ‘De 
spelers zijn erg tevreden’, aldus Schalk.

Geert Olthuis Peter Schalk
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NGA-Nieuws

Woord voorzitter…

Ben Sinterklaas niet!
Conform het binnen ons geldende beoordelingssysteem is het weer tijd dat ik met u om de tafel ga zitten. En 
ja, Sinterklaasavond is al lang weer voorbij, dus we gaan er maar eens even goed voor zitten. En uw vermoeden 
is juist, want voor wat hoort wat. Alhoewel? Indien er geen beoordelingsgesprek heeft plaatsgevonden, ontvangt 
u minimaal 1% salarisverhoging in positieve groei richting uw eindsalaris, omdat u volgens de letter van de wet 
‘normaal’ hebt gepresteerd. Gefeliciteerd! En hier laat ik het bij, einde gesprek. Ja, zo ongeveer staat het in bijna 
elke cao omschreven. Ik kan me dan ook heel goed voorstellen dat menig beoordelaar/werkgever zich er op 
deze manier vanaf wil maken, onbewust of bewust. Hoe standaard en saai is het becijferen en/of beletteren van 
uw werknemer(s)? Is de jarenlange gebruikte beoordelingstechniek achterhaald? Volgens steeds meer grote 
bedrijven is deze techniek al lang niet meer van deze tijd. Stack ranking is volgens Harvard Business de nieuwe 
trend, waarbij het hele circus van cijfertjes en letters niet meer aan de orde is. Dus hoeft u niet meer bang te 
zijn dat een fraaie A, B of C van uw baas dreigt of een D’tje of nog erger een E. 
Tel eens even mee hoeveel feedbackmomenten u heeft als hoofdgreenkeeper met uw team. Geeft u dit al niet 
voldoende informatie om uw medewerker(s) te beoordelen? Schrijf uw bevindingen gewoon op en hang daar 

geen ingewikkelde procedure aan vast. Is het nu belangrijker dat één medewerker top functioneert en de overige medewerkers minder? De 
A’tjes en de D’tjes? Volgens mij is het belangrijker hoe uw hele team functioneert. Heeft uw team onder uw leiding de targets van het jaar ge-
haald, werken zij in het algemeen goed samen, zijn ze allen bereid om voor u en de werkgever verder te gaan dan het van-acht-tot-vijfgevoel? 
Is de welbekende waterdrager, zijn de handjes, enz. binnen een team u net zoveel waard als uw beste greenkeeper? Ik denk van wel, want ook 
uw beste greenkeeper kan niet zonder die persoon die bereid is letterlijk en figuurlijk de rotzooi van u op te ruimen. Daarom volg ik met 
plezier deze nieuwe trend waarbij juist het oordeel van directe collega’s minstens zo belangrijk is als die van de hoofdgreenkeeper, manager of 
baancommissaris. 
Zelfregulering… Hé, dat ken ik ergens van! Af van die zogenaamde gemaakte meetbaarheid van menselijk gedrag! Temeer daar dit altijd een 
kunstmatig gemaakte verdeling weergeeft van een individu of team. Natuurlijk een mooi houvast voor de financieel directeur, omdat deze vaak 
berust op en gekoppeld is aan een gemiddeld normale verdeling ten aanzien van loonsverhoging en u het als chef Groen wel zult laten om 
iedereen een hoge waardering te geven. Geforceerd beoordelen heet dat. Om op een mooi en veilig gemiddelde uit te komen, ligt dat dan ook 
voor de hand. 
Volgens hoogleraar Charisse Freese van de Universiteit van Delft is een goede leidinggevende in staat zijn of haar team altijd zo goed mogelijk 
te laten functioneren. Google-consultant Wim van Dam voegt hier nog aan toe dat het gewoon eenvoudiger kan door uw mensen oprecht te 
laten weten of ze geschikt zijn voor hun functie. Is het antwoord ‘ja’, geef dan enkele aandachtspunten en is het antwoord ‘nee’, kom dan met 
een verbetertraject. Het team telt, het individu is ondergeschikt.

John van Hoesen

Bronvermelding: geïnspireerd door een artikel uit de Stentor van 24 september 2015.

Woensdag 28 oktober was het weer zover: de 8e editie van de Ladies 
Only Day werd gespeeld op Flanders Nippon in Hasselt te België. Onze 
greenkeepster Nele Vanspauwen werkt hier sinds kort en zij had tot in 
de puntjes het eten en drinken verzorgd.
Voor de meesten was dit toch even een aardig eindje rijden; de meeste 
dames waren zo’n tweeënhalf uur onderweg, maar dit mocht zeker de 
pret niet drukken. Bij aankomst even gezellig zitten babbelen en rond de 
klok van 1 uur afslaan op de tee van hole 1. De meeste greenkeepsters 
waren meer bezig met het maken van foto’s, want op dat moment kon 
je je nog vergapen aan alle mooie kleuren in de baan. Het was dan ook 
te merken aan de punten die gescoord werden.
Als derde is geëindigd: Jamie Bijl, tweede werd Frieda Hol en als eerste 
eindigde Jolanda Vonder. Zij gaf direct al aan dat de volgende editie op 
haar baan georganiseerd zal worden.
Tijdens de uitreiking was het bestuur van de club aanwezig om ons, 
dames, een gratis drankje aan te bieden. De prijzenpot was erg goed 
gevuld. Eric Wuyts, hoofdgreenkeeper van Flanders Nippon, had voor 

elke dame een lekker flesje wijn geregeld en zijn vrouw An had voor 
iedereen een verzorgingspakketje samengesteld. Echt ontzettend leuk 
gedaan. Daarnaast werden we goed gesponsord door de NGA, Jean 
Heybroek, ProGrasS en GroeNoord uit Dalen.
Namens alle dames: Nele Vanspauwen, nogmaals ontzettend bedankt 
voor de gastvrijheid op jouw baan!

Internationale Ladies Only Day weer een succes
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Bestuursnieuws
Het lijkt misschien wat vroeg om u het volgende mee te delen, maar 
het jaar 2015 zit er alweer bijna op en een paar zaken wil ik u niet 
onthouden. Voor wie niet op de afgelopen Algemene Ledenvergadering 
is geweest, is het wellicht nieuws.
Op 25 november 2016 gaan we op gepaste wijze ons 25-jarig jubileum 
vieren in combinatie met de NGA-Relatie-Vakdag. 2016 is ook het jaar 
waarin ondergetekende op de geplande ALV van 9 maart afscheid van 
u zal nemen als voorzitter. Koert Donkers, werkzaam bij GC Princen-
bosch en Greenkeeper of the Year 2014 - u kent hem ongetwijfeld - zal 
mijn taak van voorzitter met veel passie en ambitie overnemen. Op 
9 maart zal ook bestuurslid Lucas Dos Santos plaatsmaken voor zijn 
potentiële opvolger Jannes Landkroon, werkzaam voor Grontmij B.V. 
Jannes denkt er nog heel even over na, maar heeft zijn ambitie kenbaar 
gemaakt. De NGA kan wat mij betreft met deze nieuwe kanjers en de 
jonge, oude vertrouwde garde aan bestuursleden nogmaals 25 jaar mee. 
De overkoepelende organisatie FEGGA viert ook haar jubileum, een 
van 20 jaar, en wil dit graag doen en delen met het bestuur van de NGA 
in het land van oprichting. Nederland dus. En daar mogen we best trots 
op zijn. We gaan dit samen met hen in besloten kring vieren op de 
Kennemer Golf & Country Club. En de Kennemer, uit naam van Dick 
Vastenhouw en zijn mannen, komt haar belofte na: de NGA is van harte 
welkom op maandag 10 oktober 2016 om daar onze ‘NGA Jubileum 
Golfwedstrijd’ te houden, waarvoor onze hartelijke dank. Kijkt u even 
mee naar de agenda? Want er zijn nog veel meer leuke activiteiten 
gepland, zoals de Harrogate-studietrip, de Prins Claus Beker, enz.

Ondergetekende is zeer verheugd met deze mooie kijk op onze en uw 
NGA-toekomst en wenst u en onze gewaardeerde donateurs alvast 
fijne feestdagen en een mooie start in 2016. Rest mij te zeggen: tot 
volgend jaar!

John van Hoesen
Voorzitter 

Oproep: misschien bent u in het bezit van leuke, gekke, 
nieuwe en/of oude foto’s, waarmee we ons 25-jarig 
jubileum kunnen opluisteren? Stuur ze naar 
info@ngagolf.nl. 

Agendapunten: 
• 19 t/m 22 januari - Studiereis Harrogate (Pols BV / NGA)
• 23 t/m 26 februari - FEGGA 
• 17 februari - Regio Zuid en de collega-greenkeepers van de Belgische 
  GAB
• 9 maart 2016 - ALV, locatie onbekend
• 1 augustus 2016 - Prins Claus Beker, Noord-Nederlandse Golf & 
  Country Club
• 10 oktober 2016 - NGA Golfwedstrijd, Kennemer Golf & Country 
  Club
• 25 november 2016 – NGA Relatie-Vakdag met onze Gouden (B) 
  donateurs.

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

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

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

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

Graszaden:
Barenbrug Holland, Innoseeds, Queens Grass.

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

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

NGA donateurslijst:

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

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

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

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

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

Gloednieuw

BeschikBaar 
voorjaar 

2016
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NGA-Nieuws

Vorig jaar moest onder barre weersomstandigheden de NGA-green-
keeperwedstrijd op de Rosendaelsche Golfclub afgebroken worden 
met als gevolg dat geen enkele greenkeeper zich de trotse winnaar 
kon noemen van de cup met de grote oren. Maar dankzij het bestuur, 
de baancommissie en de greenkeepers van de Rosendaelsche Golfclub 
was de NGA onlangs, op 15 oktober, weer welkom op deze prachtige 
baan om het relaas van vorig jaar af te sluiten. Bijna ging het weer 
mis vanwege de regen, maar dankzij een goede voorbereiding van het 
greenkeepersteam en het uitblijven van de wolkbreuken die ons vorig 
jaar parten speelden, kon de wedstrijd uitgespeeld worden. Vandaar dat 
er bij de organisatie een zucht van verlichting klonk toen de laatste spe-
ler van de ruim negentig golfers zijn scorekaart inleverde. Tijdens het 
borreluurtje stoeide de organisatie met verregende scorekaarten, maar 
zaten de deelnemers aan de clinic al lang en breed na te genieten van 
de warme gastvrijheid van de Rosendaelsche Golfclub. Na de prijsuitrei-
king en lovende woorden gericht aan het greenkeepersteam bleven er 
nog ruim zeventig deelnemers na om te genieten van een overheerlijk 
buffet en werd er nog lang nagepraat over deze geweldige dag. 
De NGA bedankt onze sponsoren voor de fantastische prijzentafel 
met als topper de hoofdprijs voor de winnaars uit de eerste en tweede 
categorie: een studietrip naar de BTME te Harrogate, UK, gesponsord 
door firma v/d Pols B.V. en de NGA. 

De uitslag: 
1e categorie 0-24
Lois Carneiro (Golfcenter Seve)
Vincent de Vries (De Hoge Kleij- Firma de Ridder)
Manfred de Wal (Golf Rotterdam)
2e categorie 24-54
Thymo Schuurman (ASC)
Steven Barels (momenteel geen homecourse)
Riza Duz (G.C. Crayestein)

Categorie NGA, donateurs:
Roy Merkenhof (Dutch Golf Supplies)
Jan Plooij (Firma Jean Heybroek)
Jos Theunissen (Firma Melspring)
Clinicdeelnemers:
Hidde Jan van Beek (Rosendaelsche Golfclub)
Jeroen Geusebroek (Rosendaelsche Golfclub)
Ewout in ’t Veld (Firma Duchell)
Longest Drive (0-24) 
Maurice de Bruijne (Hilversumsche Golfclub)
Longest Drive (24-54)
Arie de Jong (G.C. Amelisweerd) 
Longest Drive, donateurs:
Jos Theunissen (Melspring BV)
Neary (0-24)
Niek Buijssen (G.C. Maria Hoeve)
Neary, donateurs
W. Remortele (Vervaet v Weele B.V.)
Birdies van de dag:
Jack Goelst 16e hole, Lois Carneo 5e hole, Vincent de Vries, 4e hole.

NGA Greenkeeper Cup 2015

Begin november waren de vijf genomineerden, Eric Wuyts, William 
Boogaarts, Marco Mooren, Koen Verhelst en Jolanda Vonder, bij elkaar 
voor een rondje golf op de Rosendaelsche Golfclub.

Rond het middaguur, met een prachtig zonnetje en een graadje of 
12 buiten, speelden de vijf genomineerden de tweede negen van de 
Rosendaelsche Golfclub. Omdat de natuur iets later is dit jaar, konden 
we ons nog vergapen aan de prachtkleuren in de baan. Het blijkt ook 
een pittige baan te zijn om te spelen. Vooral de carry’s zijn prachtig 
begroeid met heide. 

Hoewel Marco Mooren niet vaak golft, ging hij er dit keer toch 
vandoor met de eer, want na een paar prachtige birdies was hij de 
terechte winnaar die dag. Tweede werd Jolanda Vonder, derde William 
Boogaarts en als vierde eindigden Eric Wuyts en Koen Verhelst.
Wij, als genomineerden, kunnen terugkijken op een leuk rondje golf 

waarbij uiteraard ook het uitwisselen van kennis weer heel nuttig was. 
Als laatste willen we Marco Mooren, zijn greenkeepersteam en 
bestuur bedanken voor de gastvrijheid en de prachtige baan om te 
spelen. 

Greenkeeper of the Year-genomineerden spelen rondje golf
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Interface het gezicht van de 
schimmelbestrijding op gras
Greenkeepers omarmen Interface als oplossing voor schimmelaanpak

Het wisselvallige klimaat vraagt veel van greenkeepers. Overvloedige neerslag, of juist een tekort aan regen, maakt het lastig om golfbanen in goede 

conditie te houden. De enige die zich weinig of niets aantrekt van het klimaat, lijkt Bayers Interface. Hoe extremer het klimaat, hoe beter het lijkt te 

werken.

Auteur: Guy Oldenkotte

Terwijl eind 2015 leiders uit heel de wereld in Parijs 
samenkomen om een nieuw klimaatakkoord te 
bespreken, dat in 2020 het Kyotoprotocol moet 
opvolgen, kan ook in Nederland de balans worden 
opgemaakt. In navolging van de laatste paar jaar 
zal ook 2015 als ‘extreem’ de boeken in gaan. Het 
klimaat wordt grilliger, zo wordt ook erkend bij het 
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 
(KNMI). ‘De laatste jaren hebben we gezien dat 

het klimaat grilliger wordt en dat het steeds meer 
excessen kent’, zegt een woordvoerder van het 
meteorologisch instituut. ‘Ook in Nederland zullen 
in toenemende mate periodes van lange droogte 
worden opgevolgd door zeer natte periodes. De 
temperatuursuitersten zullen steeds verder uit 
elkaar gaan liggen. Het aantal extreem warme 
dagen zal toenemen. Daar staat tegenover dat ook 
het neerslagpatroon gaat veranderen. We moeten 

er rekening mee houden dat we vaker bijzonder 
natte periodes zullen meemaken, waarin zeer veel 
regen in een korte tijd valt.’ 
Voor greenkeepers zijn die excessen lastig om op 
de juiste wijze op in te spelen, vooral bij de aanpak 
van schimmels. Een golfbaan moet niet alleen in 
goede speelconditie zijn, vergelijkbaar met topba-
nen in andere landen, maar ze moeten ook zorgen 
voor een mooi plaatje. Het eind 2013 geïntrodu-
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ceerde Interface van Bayer lijkt daar echter goed bij 
te helpen. ‘Interface heeft een speciale formulering 
met StressGard, die het beste tot zijn recht komt 
tijdens de groeiperiode’, zegt Dick van Brienen 
namens Bayer. ‘Juist die periode is het meeste 
stressvol voor gras vanwege de hitte en het maai-
en.’ Van Brienen erkent dat het grillige weerpatroon 
van dit jaar zeker heeft bijgedragen aan de goede 
resultaten die met Interface zijn bereikt. ‘Met het 
wisselend klimaat kan schimmel zich onverwacht 
snel ontwikkelen. Interface beschikt over een 
speciale StressGard-formuleringstechnologie, die 
extra voordelen biedt om grassen beter te bescher-
men.’ Mark Timmerman van ProGrass merkt op dat 
Interface meer een preventieve werking heeft. ‘Het 
werkt zeker goed wanneer de grasplant actief is 
in het groeiseizoen’, zegt de specialist in aanleg en 
onderhoud van grasvelden en greens. Timmerman 
voegt er echter aan toe dat de kans op resistentie 
bij elk middel altijd een gevaar blijft. 

Selectief in beluchten
Bayers Interface is het eerste grasfungi-
cide dat gebruikmaakt van de StressGard-
formuleringstechnologie. Dit is, zo claimt Bayer, 
de meest geavanceerde formulering voor gras-
velden. Het vult de natuurlijke reserves aan vitale 
energie in het gras aan, zodat het gras schimmels 
kan bestrijden zonder dat het uitgeput raakt. 
Bovendien maakt het het gras minder gevoelig 
voor stressfactoren zoals hitte, droogte, maaien en 
koude. ‘We hadden al Chipco Green op de markt, 
wat voornamelijk bedoeld was om gras te bescher-
men in de winter, zeker wanneer er sneeuwval is. 
Maar de afgelopen winter hebben we gezien dat 
ook Interface een uitstekende bescherming kan 
bieden’, vervolgt Van Brienen van Bayer. 
Volgens Dr. Colin Mumford, die technisch manager 
is bij Bayer, is het zogenaamde diepbeluchten een 

van de oorzaken van schimmelvorming in gras. 
‘Daardoor verbetert de luchtstroom in de bodem, 
wat kan bijdragen aan een verbeterde microbiolo-
gische activiteit. Dit kan vervolgens schimmelvor-
ming in gang zetten, zeker als de nodige voedings-
stoffen in de bodem aanwezig zijn. Wanneer de 
toplaag vervolgens een topdressing ondergaat, zal 
dat een isolerende werking hebben, wat gunstig is 
voor de groei van schimmels. Er ontstaat namelijk 
een laag waarin schimmels goed gedijen. Daarmee 
wordt het probleem dus alleen maar groter.’ 
Mumford wijst erop dat er verschillende methodes 
en machines zijn om de bodem te beluchten en 
dat het van de grondsoort op de golfbaan afhangt 
wat de beste methode is. ‘Zelfs als je een complete 
golfbaan aanpakt, zal de gemiddelde machine 
slechts 5% beluchten, als je de afstanden en het 
aantal keren meerekent. Roterende bladen pene-
treren ongeveer 30 tot 35% van de baan’, zegt hij. 
Ook vertidrainen en het spuiten van water noemt 
hij als opties om de grond te beluchten. ‘Maar 
welke aanpak je ook kiest, zorg ervoor dat je het 
gras vóór, tijdens en na het beluchten in optimale 
conditie houdt.’ Als Interface wordt aangebracht 
voordat wordt begonnen met het renovatiewerk, 
zal het gras beschermen worden tegen mogelijke 
stress, zo meent hij. 

Prijs niet langer leidend?
Qua prijs zit Interface in het duurdere segment 
van middelen tegen schimmels, maar volgens 
Dick van Brienen is dat te begrijpen. ‘Interface 
is speciaal ontwikkeld voor het aanpakken van 
schimmels op sport- en golfbanen. Er is veel tijd 
en energie in gestoken om het specifiek voor 
golfgreens uitvoerig te onderzoeken. Die kosten 
zijn de reden waarom Interface duurder is dan 
andere producten’, merkt hij op. Hij voegt daar-
aan toe dat veel alternatieven in feite ontwikkeld 

zijn voor andere doeleinden. ‘We krijgen vaak de 
opmerking dat schimmelmiddelen die ook in de 
landbouw worden gebruikt, veel goedkoper zijn. 
Maar men vergeet dat de productievolumes bij 
dat soort producten veel hoger zijn en dat die in 
feite ontwikkeld zijn voor een ander doel.’ Dat prijs-
verschil is ook de reden dat Van Brienen aanraadt 
om Interface voornamelijk in zomerse periodes te 
gebruiken. ‘Het werkt ook in de winter, maar voor 
die periode hebben we Chipco Green op de markt. 
Dat is goedkoper.’ Dr. Ruth Mann van het Engelse 
onderzoeksinstituut STRI onderschrijft die stelling. 
‘De systemische eigenschappen van trifloxystro-
bine profiteren tijdens de ‘groene periode’ optimaal 
van de twee actieve stoffen die samen de energie 
leveren. Daardoor wordt de prestatie tijdens deze 
periode van het jaar verhoogd.’ Dat Interface duur-
der is, hoeft niet direct een probleem te zijn, merkt 
Mark Timmerman op. ‘Je ziet dat er tegenwoordig 
gerichter wordt gespoten. Duurdere producten 
werken bewust onderhoud in de hand.’ 
De hogere prijs lijkt dus geen aanleiding voor 
greenkeepers om het middel te negeren. 
Bestaande schimmelmiddelen die ook in de agra-
rische sector worden toegepast, zijn vaak goedko-
per, maar minder toegesneden op gras. Daardoor 
moet er vaker gespoten worden voor een goed 
resultaat, soms zelfs vaker dan toegestaan. ‘Maar 
onze ervaring dit jaar is dat Interface, ondanks de 
beschikbaarheid van goedkopere producten, de 
markt heeft weten te overtuigen van zijn kwaliteit. 
Bovendien blijken greenkeepers duidelijk bereid 
om extra te betalen voor goede kwaliteit.’ Dr. Mann 
voegt daaraan toe: ‘Om effectief te zijn, moet men 
bij het gebruik van Interface, zoals bij alle fungi-
ciden, zorgen dat de timing goed is, en dat het 
in de juiste dosis wordt aangebracht door het te 
mengen met water. De stof moet op gelijkmatige 
wijze worden toegepast om optimaal te werken. 

Dick van Brienen Mark Timmerman
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De organische kringloop
Onze visie op bemesting is gebaseerd op de 
'organische kringloop'. Deze kringloop houdt in 
dat organisch materiaal in de bodem door allerlei 
levende organismen stap-voor-stap wordt afge-
broken tot voor de plant beschikbare voedings-
elementen. Behalve wormen en in de bodem 
levende geleedpotige/insecten zijn vooral micro-
organismen zoals schimmels, gisten en bacteriën 
zeer belangrijk voor de afbraak van organische stof 
tot mineralen. 

Protozoa
Omdat een actief bodemleven voor de omzetting 
van organische stof naar voor de plant beschik-
bare mineralen zo belangrijk is, voegt ECOstyle al 
tientallen jaren een mengsel van bodemleven toe 
aan haar organische meststoffen. Dit mengsel van 
schimmels, gisten en bacteriën is speciaal door 
ECOstyle geselecteerd omdat deze een belangrijke 
rol vervullen voor de mineralisatie.
Maar naast deze schimmels, gisten en bacteriën 
spelen ook protozoa een belangrijke rol in de 

mineralisatie van organisch materiaal. Protozoa 
zijn ééncellige micro-organismen die overal op 
aarde worden gevonden en die zich voeden 
met bacteriën. De protozoa eten de oude en 
inactieve bacteriën in de bodem op, waardoor 
de voedingstoffen die lagen opgeslagen in deze 
bacteriën weer vrijkomen in de bodem. Tijdens het 
afbreken van de meststof snoepen de bacteriën 
in de bodem namelijk ook mee van de vrijgeko-
men voedingstoffen. Maar hierdoor komen niet 
alle voedingstoffen direct beschikbaar voor het 
gras. Door protozoa toe te voegen kan het gras de 
voedingstoffen effectiever opnemen en zo werken 
de organische meststoffen van ECOstyle zichtbaar 
sneller en efficiënter. 

ProtoPlus, een unieke innovatie
Het unieke aan de protozoa in ProtoPlus®  is dat zij 
zich voeden met bodembacteriën, maar niet met 
de bacteriën van ECOstyle. De ECOstyle bacteriën 
kunnen hierdoor beter een plekje veroveren in de 
bodem en zo nog beter hun nuttige taak uitvoe-
ren. Daarnaast houden de protozoa de bacteriën 

bij lage temperaturen actief. Hierdoor werkt de 
meststof ook sneller in het voorjaar. De toevoeging 
van protozoa garandeert een betere omzetting 
van de meststof, een gezondere bodem en een 
sterk gazon of sportveld dat minder vatbaar is 
voor ziekten en plagen, en waar volop op gelopen, 
gespeeld en gesport kan worden!

ADVERTORIAL

Nieuwsgierig geworden? Uiteraard geven wij 
graag meer tekst en uitleg over deze innovatie, 
de prijzen en toepassing. U kunt ons bereiken via 
hovenier@ecostyle.nl of telefonisch op 
0516-567768.

ProtoPlus - de gepatenteerde 
innovatie in organische meststoffen

Tot nu toe werd er geen gebruik 

gemaakt van protozoa in mest-

stoffen. Maar daar komt vanaf nu 

verandering in! Vanaf het nieuwe 

tuinseizoen  voegt ECOstyle onder 

de naam ProtoPlus®  specifiek voor 

haar meststoffen geselecteerde 

protozoa toe aan de Myco-Gazon en 

de Myco-Sport. 
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Bovendien is het belangrijk om het te gebruiken 
onder ideale weersomstandigheden, zodat het 
product niet wegdrijft. En natuurlijk moet resisten-
tie voorkomen worden. Dat kan door het gebruik 
van actieve ingrediënten uit verschillende chemi-
sche groepen af te wisselen.’ 

Nog ruimte voor verbetering
Gevraagd naar zaken die voor verbetering vatbaar 
zijn, merkt Dick van Brienen op dat sommige 
greenkeepers zich onvoldoende realiseren dat de 
werkzame stof in het watersysteem terecht kan 
komen bij het schoonmaken van de spuit. Dat is 
lastig met het oog op de toenemende discussie 
over de bescherming van de waterkwaliteit. Ook 
Mark Timmerman van ProGrass denkt dat green-
keepers zelf aanvullende verbeteringen kunnen 
realiseren. ‘De toepassing van het product moet 
goed getimed worden. Zaken als temperatuur, 
windrichting en hoeveelheid spuitvloeistof kunnen 

nauwkeurig worden afgesteld om het maximale uit 
het product te halen.’ 

Duurzamer beleid
Onlangs is de Green Deal Gebruik van gewasbe-
schermingsmiddelen op sportvelden ondertekend. 
De intentie is dat vanaf 2020 geen gewasbescher-
mingsmiddelen meer worden gebruikt op sport-
velden. Uitgezonderd zijn situaties waarin dat strikt 
noodzakelijk is. Men moet met beargumenteerde 
voorstellen komen voor die situaties waarin het 
gebruik van bepaalde gewasbeschermingsmid-
delen vooralsnog noodzakelijk is. In die gevallen 
dienen vervolgens gewasbeschermingsmiddelen 
met het minste risico te worden ingezet, zodra die 
voor de betreffende toepassing beschikbaar en 
effectief genoeg zijn.

‘Bayer vindt duurzaamheid belangrijk, maar wij zet-
ten wel vraagtekens bij de zwart-witdiscussie die 

plaatsvindt’, merkt Dick van Brienen op. ‘Er wordt 
gesteld dat chemie slecht is, maar ook dat alle 
alternatieven goed zijn. Bayer is voorstander van 
een wetenschappelijke en objectieve benadering, 
in plaats van handelen op basis van onderbuikge-
voelens. Tegen de algemene opvatting in kan het 
gebruik van gewasbescherming ook duurzaam 
zijn. Door gewasbeschermingsmiddelen precies 
en netjes in te zetten, kan men besparen op 
onderhoudskosten en op de inzet van machines 
en kan onnodige CO2-uitstoot worden voorkomen.’ 
Van Brienen wijst erop dat de lancering van de 
nieuwe StressGard-formulering een voorbeeld is 
van hoe met bijna 50% minder actieve stof schim-
melbestrijding op hoog niveau mogelijk is. Ook 
Mark Timmerman zegt de ervaring te hebben dat 
Bayers Interface minder actieve stoffen vergt om 
een goede bestrijding van schimmels te bewerk-
stelligen. ‘Dit wordt mogelijk gemaakt door de 
nieuwe formuleringstechnologie’, verklaart Van 
Brienen. ‘Die zorgt voor een optimale verdeling 
van de actieve stof over het blad en maakt het gras 
weerbaarder tegen stressfactoren.’ Van Brienen 
zou graag zien dat er meer aandacht komt voor 
onnodige emissie: spuitapparatuur die op de juiste 
wijze wordt gereinigd, maar ook het in acht nemen 
van de bufferzones die op de etiketten staan ver-
meld. Bayer gaat hier de komende tijd aandacht 
aan besteden en het juiste gebruik van gewasbe-
schermingsmiddelen, van opslag tot en met afvoer, 
actief promoten.
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Tot vier jaar geleden werkte hoofdgreenkeeper 
Koert Donkers van golfclub Princenbosch nog met 
de Dryject-machine om de kwaliteit van zijn greens 
optimaal te krijgen. Hij huurde deze bodemverbe-
teringsmachine van de VGR Groep uit Almkerk. ‘Ik 
heb in het verleden op golfclub Almkreek gewerkt; 
vandaar dat ik Arwin Verschoor van de VGR Groep 
goed ken. Hij heeft de Dryject-machine in die tijd 

uit Amerika gehaald.’ Met de Dryject had Donkers 
al goede ervaringen, maar hij verwacht nog meer 
van de opvolger, Topchanger, die met nat in plaats 
van droog zand werkt.

Al was de Dryject op zich een prima machine, hij 
had ook een aantal nadelen, volgens Donkers. 
‘De enige nadelen waren het laden/vullen van de 

machine en het feit dat je met kurkdroog zand 
moest werken. Het resultaat op de greens was erg 
goed en de baan was weer snel bespeelbaar. De 
traditionele methode, waarbij je met hollow tining 
werkt en daarna afvult met zand, heeft als nadeel 
dat greens langer hobbelig blijven en dat gaten 
moeilijk af te vullen zijn. Dat is zeker het geval bij 
kleine gaatjes.’ Nog een nadeel van de Dryject was 

De Topchanger van VGR Groep, die nat zand toevoegt aan de green voor een betere afwatering, is praktijkrijp. Bijzonder is dat de machine, naast deze 

bewerking, nog veel meer kan, zoals het toevoegen van mestsoorten, zeolieten en andere bodemverbeterende middelen aan de bodem en het wijzigen 

van het organische stofgehalte (OS-gehalte) van de bodem. In 2015 won de Topchanger in Engeland de Whatkit Award.

Auteur: Dick van Doorn

Multifunctionele 
bodemverbeteraar
'Zeer interessante machine met het oog op 2020'
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volgens Verschoor dat er bijna geen franchise-
ondersteuning voor was. ‘Heel karig, in ieder geval. 
Met het oog op al deze hiaten heb ik besloten om 
zelf een geheel nieuw model bodemverbeterende 
machine te bouwen.’ In plaats van een machine 
met één functie, zoals een beluchtingsmachine, 
besloot Verschoor om een multifunctionele machi-
ne te bouwen. De Topchanger is dan ook geschikt 
voor meerdere functies en heeft een modulaire 
opbouw. Tussen 2010 tot 2015 ontwikkelde de 
VGR Groep achtereenvolgens een droogzandbak-, 
een vloeistofbak- en als laatste een natzandbak-
module, die geschikt zijn voor toepassing op de 
Topchanger. De afgelopen twee jaar zijn met de 
natzandbakmodule allerlei duurzaamheidsproe-
ven gedaan om het systeem te optimaliseren. 
Verschoor: ‘De Topchanger is zo multifunctioneel, 
dat hij in principe ook een beluchtingsmachine 
kan vervangen. Alleen in de herfst, als het erg nat 
is en het vochtgehalte van de grond boven de 35 
procent ligt, is het te vochtig voor de machine. 
Maar een beluchtingsmachine wordt bij heel nat 
weer ook niet ingezet door greenkeepers, vanwege 
de kans op verslemping.’

Meer mogelijkheden
De nadelen van de Dryject ontbreken bij de 
Topchanger met natzandbak. De Topchanger spuit 
eerst met water gaten in de green van maximaal 25 
centimeter diep, afhankelijk van de dichtheid van 
de grond en de soort grond. Donkers: ‘Er is geen 
verschil in diepte, maar deze natzandmachine vult 
de gaten beter. Er lijkt ook meer zand in te gaan.’ 
‘En we kunnen met de nieuwe methode mest-
soorten, zeolieten of andere bodemverbeterende 
middelen toevoegen, de waterafvoer verbeteren 
en het organischestofgehalte van de bodem ver-
anderen’, aldus Verschoor. ‘Natuurlijk blijft ook bij 
deze machine de korrelgrootte die je in de grond 
brengt van belang. Die moet wel matchen met de 
bodem van de green. Daarbij kun je bijvoorbeeld 
ook kiezen voor verschralen van de bodem of voor 
een betere afwatering.’ Volgens Verschoor zijn er 
bij golfclub Almkreek al heel goede ervaringen 
opgedaan met het toevoegen van zogenaamde 
immobiele voedingsstoffen aan het zand. ‘Met de 
Topchanger kun je dus de volledige bodemstruc-
tuur verbeteren in één werkgang. Op Almkreek 
beluchten we al vijf jaar lang niet meer met een 
hollepenbeluchter.’
Behalve dat de Topchanger meer vermogen heeft, 
is met name de techniek binnen in de machine 
helemaal nieuw. Dit geeft een veel groter gebrui-
kersgemak. De machine is bijvoorbeeld makkelijker 
af te stellen dan voorheen. In de bak zit een spi-
raalrotor, zodat de zandtoevoer doorgaat en het 

zand niet aankoekt. Er is een extra aansluiting voor 
een trilmotor op de bak, om een laatste trilling aan 
het zand mee te geven.

Achter de tractor
Een ander voordeel van de Topchanger is dat hij 
achter een tractor hangt. De Dryject was een auto-
nome machine, waar je achteraan moest lopen. 
‘Nog een voordeel van de Topchanger is dat je hem 
makkelijk kunt bijvullen met een bezander. Ook als 
je met de hand bijvult, hoef je niet meer te bukken, 
zoals bij zijn voorganger.’ Volgens Verschoor is ook 
dit laatste een groot voordeel van de Topchanger. 
De VGR Groep is met de introductie van de nieuwe 
natzandmachine niet over één nacht ijs gegaan. 
Twee jaar geleden ging Verschoor voor het eerst 
proefdraaien met de bodemverbeteringsmachine. 
Donkers: ‘En nu is de machine volledig uitontwik-
keld, vandaar dat we hem nu ook demonstreren 
en uitproberen.’ Voor de hoofdgreenkeeper van 
golfclub Princenbosch is daarbij het belangrijkste 
dat hij te allen tijde een droge green houdt. ‘Dus 
ook als het een dag pijpenstelen regent, zoals we 
in november gehad hebben. Ook dan moeten de 
greens goed kunnen afwateren.’ Met een natte 
green is de kans op schimmel-, spoor- en viltvor-
ming namelijk veel groter.
Een ander voordeel van het grotere vermogen 
van de Topchanger is dat hij het natte zand ook in 
enigszins verdichte gronden kan brengen, aldus 
Donkers. ‘De greens hier op Princenbosch zijn niet 
verdicht, maar wateren juist goed af, mede door-
dat we de grond in het verleden met de Dryject-
machine verbeterd hebben. Daarnaast hebben 

we handmatig gaten gemaakt en deze met de 
juiste zandsoort gevuld.’ Bij het verbeteren van 
de golfbaan denkt de hoofdgreenkeeper daarom 
vooral aan de voorgreens van de diverse banen. 
De voorgreen bevat meestal veel pure teeltaarde, 
die meer compact is. Donkers: ‘Met behulp van de 
Topchanger zou ik de voorgreens wat afwatering 
betreft in dezelfde staat willen brengen als de 
greens zelf.’

Geldbesparing
Een andere reden om te kiezen voor een grondver-
beteringsmachine met nat zand is geldbesparing. 
Donkers: ‘Nat zand is per kuub vele malen goedko-
per dan droog zand. Met droog zand zit je al gauw 
aan 70 euro per ton, terwijl nat zand hoogstens 
15 euro per ton kost. Greenkeepers willen toch 
vaak zo veel mogelijk zand in de green en met de 
Topchanger is dat haalbaar. Met droog zand kun je 
per bewerking 1 tot 1,5 kuub zand inbrengen. Met 
nat zand lijkt er meer zand toegevoegd te kunnen 
worden’.

Voorlopig wil Donkers de Topchanger huren van 
de VGR Groep, maar hij denkt ook na over aan-
schaf. ‘En mocht het voor ons als enkele golfbaan 
te veel geld kosten, dan kan het wellicht samen 
met een aantal andere golfbanen in het zuiden, 
bijvoorbeeld.’ Het kan ook een overweging zijn, 
volgens Verschoor, om de Topchanger aan te schaf-
fen als beluchtingsmachine om spoorelementen 
of nutriënten in de bodem in te brengen. Dit kan 
goed zonder zand, waaruit blijkt dat deze machine 
multifunctioneel is. Is het dan eigenlijk niet een 
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ACHTERGROND

vervanger van de traditionele beluchtingsma-
chine? Donkers: ‘Nee, niet direct, maar de beluch-
tingsresultaten zijn wel goed. We zien het meer 
als een machine die stuurt vanuit de bodem.’ Een 
voordeel in verband met een mogelijk verbod op 
gewasbeschermingsmiddelen, is volgens de hoofd-
greenkeeper dat de Topchanger kan bijdragen aan 
een goede bodem en gezondheid van het gras. 
‘Natuurlijk is één managementmaatregel niet de 
oplossing, maar een aantal maatregelen kan wel 
leiden tot veel minder gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen.’ 

Meer aandacht voor de bodem
Naast deze demonstratie bij golfclub Princenbosch 
demonstreerde de VGR Groep de machine de 
afgelopen twee jaar ook op diverse andere golf-

banen in Europa. Verschoor: ‘In eerste instantie 
hebben we demonstraties gegeven in Duitsland, 
Oostenrijk en Zwitserland, en het afgelopen jaar 
in Engeland, Ierland en Schotland. In 2015 hebben 
we in Engeland zelfs een prijs gewonnen met onze 
natzandmethode. Het gaat om de Whatkit Award 
(www.hortweek.com/vgr-top-changer)’
Al is er in Nederland nog geen Topchanger ver-
kocht, er is grote interesse voor de machine. ‘Dat 
komt ook doordat je met deze bodemverbete-
rende machine snel kunt werken, waardoor de 
golfers weer snel de baan op kunnen. En dat is 
van essentieel belang, omdat veel banen tegen-
woordig eigenlijk continu bespeelbaar moeten 
zijn. De oorzaak hiervan is dat veel golfbanen zijn 
veranderd van ledenbaan in wit-GVB-baan. Deze 
golfers komen op de golfbaan en willen direct kun-
nen spelen.’ Door deze ontwikkeling ziet Verschoor 
bij veel golfbanen in Nederland dat het baanon-
derhoud op de tweede plaats komt te staan. Met 
de Topchanger kan er na een kleine bewerking 
met een roller of sleepwerktuig vaak snel weer 
gespeeld worden. 

Een andere cultuurverandering die Verschoor ziet, 
is dat er steeds minder met wintergreens wordt 
gewerkt. ‘Veel golfbanen richten zich nu alleen op 
de zomergreens, om de golfers zo veel mogelijk 
van dienst te zijn. Daardoor moeten greenkeepers 
in de winter tussendoor wel iets aan de baan blij-
ven doen, anders wordt de baan slecht.’ Omdat met 
de Topchanger tevens het organischestofgehalte 
in de bodem kan worden gereguleerd door het 

injecteren van het juiste zand, wordt een optimale 
water-luchthuishouding verkregen. Verschoor: 
‘En dat zorgt weer voor een gezonde grasgroei 
en minder ziektes. Nu wordt er in de golfwereld 
nog relatief weinig aandacht besteed aan het 
kleihumuscomplex in de bodem, maar dat zal snel 
gaan veranderen, ook met het oog op 2020.’ Met 
de Topchanger kan de bodem zo bewerkt worden, 
dat de natuurlijke weerstand van de toplaag uit de 
bodem komt en niet met allerlei hulpmiddelen in 
stand gehouden moet worden. Tot nog toe is er 
volgens de directeur van de VGR Groep vooral aan 
symptoombestrijding gedaan. Verschoor: ‘Wij wil-
len op termijn zelfs onderzoek laten doen naar de 
effecten van de Topchanger op de bodem van de 
diverse onderdelen van een golfbaan. Onze visie 
hierop is dat degenen die de bodem beheersen, 
de spelers van de toekomst zijn. We moeten meer 
uitgaan van wat de bodem in de natuurlijke situ-
atie nodig heeft, en daardoor de weerstand van 
de bodem verbeteren. Zodoende gaan we ziektes 
tegen en hoeven we niet meer aan symptoombe-
strijding te doen.’ 

Het effect van een bewerking en de monsters worden besproken. Volgens Verschoor hebben veel 

greenkeepers in Nederland interesse voor deze nieuwe methode.

Naast nat zand kan de Topchanger ook mestsoorten, zeolieten en andere bodemverbeterende 

middelen aan de green toevoegen, de waterafvoer verbeteren en het organischestofgehalte 

van de bodem veranderen.

'Aandacht voor bodem met 

weerstand zal snel 

toenemen'
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Aanbesteden vanuit 
de hangmat
Contractvorm uit bouwwereld (UAV-GC) voor het eerst toegepast op golfbaan

‘Wij liggen bij wijze van spreken in onze hangmat op de Bahama’s met onze handen achter het hoofd, en het is aan de aannemer om te bewijzen dat hij 

het goed doet.’ Commissaris Jan Essing, zelf jarenlang werkzaam bij Rijkswaterstaat, zegt het met een lach. In de bouwwereld wordt al volop gewerkt 

met zogeheten geïntegreerde contracten, maar deze vorm is nu voor het eerst ook toegepast voor een golfbaan. De eerste ervaringen in Dronten zijn 

positief. 

Auteur: Peter Voskuil
Vlnr. Eric Pladdet, Jan Essing en Arie van der Graaf.
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Net als op veel andere plaatsen in het land wordt 
de golfbaan in Dronten-Zuid bestuurd door vrijwil-
ligers. Er wordt soms een enorm beroep op hen 
gedaan, en dan wordt er ook nog veel verstand 
van zaken verwacht. Een zware taak, dus, waar 
niets voor betaald wordt. Essing: ‘Daarom zochten 
wij een partij die niet alleen expertise heeft op 
het gebied van het uitvoeren van het werk, maar 
vooral ook van het beheer. Een partij die ons kan 
ontzorgen.’ 

Hangmat
Behalve het hangmatprincipe dat uitgangspunt 
was bij de aanbesteding, is het grote voordeel dat 
vrijwilligers nu onderling beter te vervangen zijn. 
Alles ligt immers al vast in het contract. De rollen 
zijn duidelijk. Bestuursleden hoeven ook niet meer 
overal van op de hoogte te zijn en gedetailleerde 
kennis te bezitten. Essing daarover: ‘Onze commis-
saris Ronald Mulder was een gouden greep voor 
onze vereniging van eigenaren; hij heeft toevallig 
in Boskoop gestudeerd. Maar als hij straks stopt, is 
het niet vanzelfsprekend dat er weer iemand met 
die kennis opstaat. Daar moet je niet van uitgaan.’ 

Wie nu meteen concludeert dat het bestuur van 
de golfbaan in Dronten lui is, heeft het mis. Om in 
die hangmat te komen, heeft de aanbestedings-
commissie anderhalf jaar lang behoorlijk moeten 
werken. De gepensioneerden Ronald Mulder 
(commissaris infra en oud-hoofd stadbeheer van 
de gemeente Zoetermeer), Arie van der Graaf 
(commissaris golfzaken en in het verleden actief 
in projectontwikkeling voor Center Parcs) en Jan 
Essing (commissaris algemene zaken en oud-
hoofd bedrijfsvoering Rijkswaterstaat) kwamen 
op het idee om een veelbeproefde contractvorm 
in de bouwwereld, UAV-GC, te gebruiken voor de 
golfbaan en voor het woonwijkje dat ook deel uit-
maakt van de Golf Residentie Dronten. 

Bouwwereld
UAV-GC is momenteel populair in de bouwwereld 
bij overheden, omdat het een manier van afspra-
ken maken is waarbij de verantwoordelijkheid 
wordt verschoven van de opdrachtgever naar de 
aannemer. De opdrachtnemer hanteert zelf een 
kwaliteitssysteem en rapporteert daar nauwgezet 
over; hij krijgt daar ook voor betaald. De opdracht-
gever kijkt op afstand toe of het goed gaat.

Het golfpark in Dronten is aan het eind 20e eeuw 
ontwikkeld. De 18 holesbaan stamt uit 1997 en 
wordt onderhouden op basis van kwaliteit A. De 
baan is eigendom van een vereniging van eigena-
ren, die bestaat uit de bewoners van de 450 huizen 

rondom het golfterrein. Zij hebben het exclusieve 
recht om de baan te bespelen. De vereniging van 
eigenaren beheert het gehele park, dus ook de 
openbare ruimte waar de huizen staan. 

Lijken
In het contract dat nu voor vijf jaar met SBA 
Groen & Golf is afgesloten, is alles samengevoegd 
wat er in het woonwijkje in Dronten-Zuid moet 
gebeuren. Van openbaar groen, wegen, verlichting 
en riolering tot en met de vernieuwing van de 
beregeningsinstallatie en het komende verbod op 
chemische middelen op de golfbaan. Totale con-
tractwaarde: tweeënhalf miljoen euro. 
‘Begrotingstechnisch is dit heel handig voor ons als 
vereniging van eigenaren’, legt Van der Graaf uit. 
‘We weten nu waar we financieel aan toe zijn, de 
komende vijf jaar, in plaats van allemaal afzonder-
lijke projectjes.’
Essing vult hem aan: ‘En we hebben de zekerheid 
dat er geen lijken uit de kast komen.’ 

Eric Pladdet van Green Engineers werd als adviseur 
ingehuurd om het contract om te bouwen. ‘Ons 
specialisme ligt vooral in de contractaanbesteding. 
Hoe regel je dat? En hoe ziet zo’n contractstuk 
eruit?’ vertelt hij. ‘Het mooie is dat je heel veel in 
zo’n UAV-GC-contract kwijt kunt. De renovatie van 
de tees zit er bijvoorbeeld ook in. Doe je dat niet, 

dan moet je iedere keer opnieuw om de tafel met 
de partijen.’
De technische informatie in het contract die 
betrekking heeft op de golfbaan, is opgesteld door 
Casper Paulussen van NiB (ScanPro), de partij die 
sowieso al twee keer per jaar in kaart brengt hoe 
de baan erbij ligt. 

Geest
De geest van het contract is volgens Pladdet dat 
de vrijwilligers de aannemer niet langer hoeven 
te dicteren wat hij precies moet doen. ‘Hoe hij 
het doet, is zijn zorg. Al knipt hij het gras met een 
nagelschaartje of een helikopter, er is een afge-
sproken kwaliteit die gehaald moet worden.’

Om alles in een UAV-GC-vorm te kunnen gieten, 
diende de aanbestedingscommissie eerst bij zich-
zelf te rade te gaan. Van der Graaf: ‘We zijn begon-
nen met het in kaart brengen van het hele areaal 
en te bepalen: wat willen we ermee en welke kwa-
liteit hangen we eraan?’ 
Essing: ‘Daar is heel veel tijd in gaan zitten, ja, maar 
die verdien je later in het proces natuurlijk dubbel 
en dwars terug.’ 
Van der Graaf: ‘Dat hadden we nooit zo duidelijk 
voor ogen gekregen als we alleen maar met de 
bestaande partij aan tafel waren gaan zitten, om 
onder een kop koffie over een nieuwe prijs te gaan 

6 min. leestijd
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onderhandelen.’ ‘Dit was voor SBA Groen & Golf de 
eerste keer dat ze een echte aanbesteding mee-
maakten. Dat is toch vreemd? Als ik dat hoor, denk 
ik dat er nog heel veel geld te besparen is door 
dit soort aanbestedingsprocedures’, aldus Essing. 
‘Je zult mij nooit horen zeggen dat een-op-een-
onderhandelingen verkeerd zijn; daar kunnen mis-
schien ook nette prijzen uitrollen. Maar door het 
gestructureerd aan te pakken en te documenteren, 
hebben we de prijs 10% omlaag gekregen, en ik 
heb de verwachting dat de kwaliteit zeker 10% 
hoger omhoog zal gaan.’

Expertise
De aanbesteding duurde ongeveer twee maanden 
en ging tussen vier partijen. Van der Graaf: ‘Dat 
waren partijen die wij zelf geselecteerd hadden 
of die zich meldden, en waarvan wij dachten dat 
die de klus zouden kunnen klaren. Ze moesten 
expertise hebben op golfgebied, maar ook op het 
gebied van infra en openbare ruimte. Er zijn niet zo 
veel partijen die beide disciplines aankunnen.’
De werkelijke aanbestedingsprocedure duurde 
voor de vier partijen die meededen zo’n twee 
maanden. 

Iedere partij werd gevraagd twee enveloppen in te 
leveren, met in de eerste de aanneemsom, en in de 
tweede de visie op een aantal door de commissie 
vooraf vastgestelde punten (o.a. duurzaamheid, 
communicatie, kwaliteitsborging). 
Voordat de enveloppen met de prijsbiedingen 
werden geopend, gaven de commissieleden onaf-
hankelijk van elkaar per onderdeel een cijfer op de 
ingeleverde visies. Wie goed scoorde, verdiende 
daarmee een fictieve korting op de aanneemsom. 
Zo werd vastgesteld welke aannemer de meeste 

meerwaarde leverde. Vervolgens werd die korting 
van de aanneemsom afgetrokken, waarna de win-
naar uit de bus rolde. 

Robotmaaien
Los van dit alles werden aannemers gevraagd om 
op vijf à zes aspecten ook nog eens met vernieu-
wende voorstellen te komen. Voorstellen die auto-
matisch in het contract terecht zouden komen als 
die partij tot winnaar verkozen werd.
Essing: ‘Daar zaten heel bijzondere voorstellen 
tussen. Er was een partij die met behulp van gps 
met zelfsturende materialen aan de gang wilde. 
Robotmaaien, onder andere.’ Winnaar SBA doet 
veel extra voor het milieu, werkt met elektrische 
machines en gaat proberen om het clubgebouw 
CO2-neutraal te maken. 

Als communicatiesysteem voor beheer en regi-
stratie is gekozen voor het webbased beheersy-
steem Greenpoint. De aannemer, de adviseur en 
de opdrachtgever kunnen daarin tot in detail de 
status van het beheer en onderhoud bekijken. ‘Als 
er bijvoorbeeld iets is met een specifieke boom, 
kun je die opzoeken in het systeem en daarvan een 
melding maken, die vervolgens bij de aannemer 
terechtkomt. Of je kunt nakijken wat er met die 
boom aan de hand is, wat voor werk eraan gedaan 
is of wat er nog gaat gebeuren. Het scheelt veel 
tijd als je die communicatie en informatie stroom-
lijnt.’ Daarnaast wordt dit systeem gebruikt om 
de kwaliteit te monitoren die de aannemer in de 
woonwijk en op de golfbaan moet leveren.
Los daarvan is er een parkmanager, die tegelijk 
greenkeeper en beheerder van de openbare ruim-
te is. ‘We hebben nu dus één alarmnummer, terwijl 
we er vroeger meerdere hadden.’

Eric Pladdet: ‘We brengen nu veel dingen samen 
in één contract. En het mooie is dat de aannemer 
daar ook zijn voordeel mee kan doen door zaken 
te combineren. Daardoor kunnen sommige dingen 
goedkoper gedaan worden.’ 
Door alle taken bij elkaar te brengen, kan de aan-
nemer de zaken op elkaar afstemmen en daar zijn 
voordeel mee doen. Slechte onkruidbestrijding 
op verharding in combinatie met het niet vegen 
van de straat, bijvoorbeeld, kan rechtstreeks effect 
hebben op het riool. Zou het een idee zijn om 
ook op andere plaatsen het openbaar beheer van 
een woonwijk samen te voegen met die van een 
golfbaan? 
Pladdet: ‘Ik denk wel dat er steeds meer gekeken 
zal worden hoe er slimme combinaties gemaakt 
kunnen worden bij het beheren van de openbare 
ruimte.’
Essing: ‘Rijkswaterstaat doet al niet anders meer.’

Wiel
Andere partijen die geïnteresseerd zijn in UAV-
GC-aanbestedingen, zijn van harte welkom om in 
Dronten te komen kijken. Van der Graaf: ‘We heb-
ben meerdere wielen moeten uitvinden om dit 
voor elkaar te krijgen. Het zou zonde zijn om dat 
opnieuw te doen.’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5573
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Blauwdruk voor 
aanbestedingen bestaat niet…
…maar de Capelse Golfclub komt met nieuwste deal in de buurt, zegt HGM 

Laatste nieuws: per 1 februari gaat de Hollandsche Greenkeeping Maatschappij (HGM) het onderhoud van de 18 holesgolfbaan van de Capelse Golfclub 

verzorgen. Het is een onderhoudscontract zoals er ieder jaar wel enkele afgesloten of verlengd worden. Alleen roemde aannemer Hans Schaap van HGM 

bij deze deal de ‘uitzonderlijk professionele aanbesteding’ van de golfclub zo nadrukkelijk, dat Greenkeeper eens in de wereld van de onderhoudsaan-

bestedingen gedoken is. 

Auteur: Peter Voskuil

Een blauwdruk? Die is er niet, zegt Rob Vuijk, 
baancommissaris bij de Capelse Golfclub, beslist. 
‘Er is geen recept of trucje. Een aanbesteding is 
nooit een abc’tje.’ Daarvoor zijn er volgens hem te 
veel factoren die constant veranderen: de markt, 
de partijen, het Umfeld. Alleen al daardoor is elke 
aanbesteding anders.

Bouwwereld
Vuijk weet waarover hij praat. Hij is nu met pensi-
oen, maar was jaren werkzaam in de bouwwereld, 
waar hij op professioneel niveau ervaring opdeed 
met aanbestedingen. Geen wonder dus dat de 

Capelse Golfclub juist hem, als baancommissaris, 
vroeg om samen met twee andere bestuursleden 
de aanbesteding voor het onderhoud dit jaar ter 
hand te nemen. 
‘Je hebt verschillende manieren van aanbesteden’, 
doceert Vuijk. ‘Je kunt een advertentie schrijven 
waarin je mensen uitnodigt te reageren: de open-
bare aanbesteding. Een andere optie is dat je
al een contractant hebt waarover je wel tevreden 
bent. Dan kun je ervoor kiezen enkelvoudig onder-
hands aan te besteden: je vraagt een offerte en 
gaat in onderhandeling. En er zijn ook meervoudig 
onderhandse aanbestedingen.’

Tot dat laatste besloot de Capelse Golfclub, die 
daarbij aantekent dat de partij die de afgelopen 
tien jaar het onderhoud deed in Capelle aan den 
IJssel altijd goed werk heeft geleverd. Vuijk: ‘Maar 
wij vonden het na tien jaar tijd om weer eens te kij-
ken waar deze partij nu precies stond ten opzichte 
van de markt. Uiteraard in de hoop dat we daar in 
deze moeilijke tijden ook prijstechnisch wat winst 
uit konden halen.’

Onderzoek
Het aanbestedingsproces, dat al met al zo’n twee 
maanden duurde, startte met een onderzoekje 
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op internet. Er werden aannemers gezocht, onder 
meer op de website van Greenkeeper, en de club 
maakte de afweging of zij eventueel geschikt 

waren voor de klus. Voorwaarde was dat ze rede-
lijk in de buurt zaten en een goede trackrecord 
hadden. Uit die eerste schifting kwamen zeven 
mogelijk geschikte partijen naar voren. Die werden 
aangeschreven: ‘Kunnen jullie laten zien waarom 
jullie zo geschikt zijn om dit werk te krijgen?’

Vier van de zeven werden uitgenodigd voor een 
gesprek met onder meer de penningmeester en 
de baancommissaris. Tijdens een van die gesprek-
ken overkwam het Hans Schaap van HGM voor het 
eerst dat bij een onderhoudscontract gevraagd én 
gecheckt werd hoe zijn bedrijf er financieel voor 
stond. 
‘Vind ik trouwens wel vreemd, hoor’, zegt Vuijk, 
‘dat er nog nooit een vereniging daarnaar geïnfor-
meerd heeft. Het laatste wat je wilt, is een partij die 
na halfjaar al omvalt. Dat geldt andersom ook: als 
vereniging hebben wij HGM ook inzicht gegeven 
in onze financiële toestand.’ 

Veengrond
Vakkennis speelde tijdens de gesprekken een 
grote rol: ‘Heeft u verstand van en ervaring met 
veengrond?’ Vuijk: ‘De moeilijkheid op onze baan is 
de enorm hoge waterstand. Wij vormen met onze 
golfbaan eigenlijk een eigen poldertje, dat ook nog 
eens moet meebewegen met de waterhuishou-
ding om ons heen.’

Vervolgens werd gekeken of de manier van wer-
ken wel bij de vereniging paste. ‘Onze manier van 
werken is elke maand met de baancommissie ver-
gaderen, waarbij ook de hoofdgreenkeeper en een 
vertegenwoordiger van de aannemer aanwezig 
zijn.’ De sfeer van die vergaderingen werd nage-
bootst. Vuijk: ‘Toch belangrijk. Eén partij is op dit 
punt afgevallen.’ 

Pas daarna werd met de drie overgebleven partijen 
voor het eerst over contracten en vraagspecifica-
tie gepraat. Adviseur Robin de Vooght uit België 
trad tijdens die gesprekken op als adviseur van de 
golfclub. 

Over de prijs is niet onderhandeld, vertelt Vuijk. 
Wel is gevraagd om een prijs in te dienen met een 
open begroting. ‘Zodat we konden zien hoe de 
prijs was opgebouwd. Hoofdvraag voor ons was: 
hoeveel geld gaat er uiteindelijk echt de baan in? 
En hoeveel naar overhead, materialen en arbeid?’ 
Met HGM heeft de goedkoopste gewonnen, maar 
het had volgens Vuijk net zo goed een iets duur-
dere offerte kunnen zijn. 
Uiteindelijk lagen de feiten volgens Vuijk zo duide-
lijk op tafel, dat er geen enkele discussie meer was. 

‘OnderHOud VAAk tOCH LAnGe
terMijniSSue’
Hans Blaauw van Het Rijk Golfbanen is als alge-
meen directeur onder meer verantwoordelijk voor 
het onderhoud van vier golfbanen. Nijmegen (45 
holes) en Nunspeet (27) worden in eigen beheer 
onderhouden. In Margraten (18+9) en Sybrook (27) 
is het werk uitbesteed aan SBA Golf & Groen.
‘Toen we Margraten kochten, hebben we een 
lopend onderhoudscontract met SBA overgeno-
men. Toen Sybrook vijf jaar geleden in aanmerking 
kwam om te gaan uitbesteden, zijn we ook daar 
met SBA in zee gegaan’, vertelt Blaauw. De kwaliteit 
van het onderhoud wordt gemeten door een onaf-
hankelijk bedrijf, dat maandelijks een analyse van 
de mat maakt. 
Zowel in Sybrook als in Margraten is vorig jaar con-
tractverlenging overeengekomen. Daaraan gingen 
geen ingewikkelde procedures vooraf. ‘Wij zijn 
nogal honkvast als een partij goed werk levert’, legt 
Blaauw uit. ‘Als je met elkaar iets wilt opbouwen, 
is vijf jaar het minimum. Nieuwe machines kopen 
doe je niet als test. Een baan verbeteren is bijna 
altijd een langetermijnissue.’
Het Rijk schreef voorafgaand aan het uitbesteden 
van de twee banen een bestek. ‘Op basis daarvan 
laten we partijen komen’, aldus Blaauw. Na een 
inventariserende ronde kwam hij al snel weer bij 
SBA uit. ‘Er is voor ons geen reden geweest om 
over te stappen. Op de courses ligt de waardering 
hoog, boven de 7,8. Het is meer dat de relatie 
met de bestaande leverancier beter en nauwer is 
geworden: hoe kunnen we dingen slimmer doen?’

OnAfHAnkeLijk AdViSeur eSSentieeL in 
SALLAnd
‘Ik denk nog steeds dat wij het goed gedaan heb-
ben. De nulmeting was essentieel en ik denk dat 
het zeer loont om een adviseur erbij te halen’, 
zegt oud-voorzitter Henk Kloeze van de Sallandse 
Golfclub. 
Kloeze was in 2010 nauw betrokken bij de 
beslissing om het onderhoud in Salland te gaan 
uitbesteden. ‘We hebben toen drie bedrijven gese-
lecteerd, op basis van naam en faam. Referenties 
opgevraagd bij andere banen, gekeken wie er in 
de regio zit.’ Dit laatste vanwege synergievoorde-
len. Wat Kloeze in 2010 opviel bij zijn ronde langs 
vijftien collega-clubs, was hoe enorm tevreden 
bestuurders zijn over hun greenkeepers: ‘Bijna 
allemaal vinden ze dat ze de beste staf ter wereld 
hebben.’ 
Er kwam een interne commissie, die een halfjaar 
over de aanbesteding deed. ‘De baankosten vor-
men twee derde van onze begroting, dus dat is een 
belangrijke beslissing’, legt Kloeze uit. Er werden 
offertes opgevraagd en geïnformeerd hoe men het 
werk dacht te gaan uitvoeren. Essentieel daarbij 
was de nulmeting door IPC De Groene Ruimte. ‘Dat 
gaf een beeld van hoe de baan erbij lag en wat er 
verbeterd moest worden.’ 
De klik (‘eigenlijk hadden we die met alle drie de 
bedrijven’) en de prijs waren niet doorslaggevend 
bij de keuze voor De Enk Groen & Golf. De kwaliteit 
was dat wél. ‘Daarom hebben we bij de presenta-
ties een adviseur gevraagd te helpen. Als bestuur-
der ben je toch een leek als het om gras gaat.’ 
Het onderhoud werd uiteindelijk goedkoper en 
beter. Daarom is het contract vorig jaar verlengd, 
een jaar voordat het afliep. Daarvóór werd nog wel 
een nieuwe ronde door de markt gemaakt. Kloeze: 
‘De prijs van De Enk was goed, dus we kwamen al 
snel tot een akkoord.’

Rob Vuijk

Hans Blaauw

SPECIAL AANBESTEDEN
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HGM werd unaniem aangewezen als de nieuwe 
onderhoudspartij voor vijf jaar. 
Tot slot van de procedure werd de andere partijen 
nog afzonderlijk in een gesprek uitgelegd waarom 
zij het niet geworden waren. Vuijk: ‘Dat wordt vaak 
vergeten, maar vind ik minstens zo belangrijk als 
de winnaar bellen.’

Winning mood
‘We hebben er een wijntje op gedronken’, reageert 
Hans Schaap van HGM op het binnenhalen van de 
klus. Hij zit met zijn bedrijf een beetje in de win-
ning mood, de laatste tijd, bekent hij. Met zestien 
grote en zes kleinere golfbanen is HGM goed ver-
tegenwoordigd in het onderhoud van golfbanen. 

Bij de aanbesteding in Capelle had Schaap sowieso 
al een goed gevoel, zelfs als HGM die verloren had, 
omdat die volgens hem zo uitzonderlijk profes-
sioneel verliep. In veel aanbestedingsprocedures 
worden appels met peren vergeleken, zeggen de 
drie voor dit artikel geïnterviewde aannemers. De 
eerste klik en de gunfactor spelen daardoor soms 
een te grote rol. 

Wat ook weer niet wil zeggen dat vertrouwen en 
een klik helemaal geen rol mogen spelen in het 
aanbestedingsproces. Schaap: ‘Het is net als een 
huwelijk. Je gaat een verbintenis met elkaar aan. 
Vooraf weet je dat je onderweg moeilijkheden zult 
tegenkomen, die je met elkaar moet oplossen. Een 
goede verstandhouding is daarbij natuurlijk altijd 
belangrijk.’ 

Prestatie
Een rondvraag langs drie golfclubs (zie kaders) 
leert dat aan de andere kant van de tafel de prijs 
wel belangrijk is, maar niet zaligmakend. De 
kwaliteit is dat wel. De afspraken daarover zijn 
veranderd. Terwijl vroeger het aantal maaibeurten 

werd vastgelegd, wordt nu de hoogte van het gras 
omschreven. Oftewel: aannemers krijgen meer 
eigen verantwoordelijkheid. 
Het niveau in de markt ligt sowieso hoog, zeggen 
alle betrokkenen die we voor dit artikel spraken. 
Dat maakt het soms ook voor verenigingen extra 
moeilijk kiezen. 
Aanbestedingen worden ingewikkelder en kosten 
meer tijd. Aannemers zijn soms weken voor niets 
bezig, als het niet lukt om de klus binnen te halen. 
Pierre Jansen (SBA): ‘Maar dat hoort erbij. Dat is 
juist leuk en spannend. Als je je daaraan ergert, 
had je geen aannemer moeten worden.’ 

tOeVALStrefferS BeStAAn nOG (in 
Strijen) 
In 2015 namen de drie zusters Hage, dochters 
van de baaneigenaar, bij de Strijensche Golfclub 
(voorheen Golfclub Strijen) de exploitatie van de 
baan over van de vereniging die de baan de 25 jaar 
daarvóór beheerde. 
Isabel Hage – binnen de familie verantwoorde-
lijk voor het baanonderhoud – bevond zich in 
november 2014 in de positie dat ze snel een partij 
voor het onderhoud moest vinden. Dat werd de 
Oosthoek Groep. Isabel Hage: ‘Wij zochten een par-
tij met veel ervaring in golfbaanonderhoud en een 
goede prijs-kwaliteitverhouding. Daar waren we 
naar op zoek, maar het inhuren van Oosthoek was 
in zekere zin ook een toevalstreffer.’
Ze deden vergelijkend warenonderzoek, maar het 
was ook een gevoelskwestie. ‘Alleen al de gesprek-
ken voelden goed. Een goed voorbereid profes-
sioneel verhaal over de vraag wat bij de aannemer 
thuishoort en wat meerwerk is. We hebben meteen 
gezegd: dat gaan we doen. Er was überhaupt geen 
tijd om ons verder te oriënteren.’
Ze wilde niet verdergaan dan een contract voor 
een jaar: eerst zien, dan geloven. Maar als 90% van 
wat jullie schetsen uitkomt, dan is er voor mij geen 
reden om te wisselen, dacht ze bij zichzelf. 
Het eerste wat Oosthoek deed, was de drainage 
fors verbeteren, waardoor de baan in de winter 
vaker open kan. Van nul leden op 1 januari is de 
Strijensche Golfclub al naar 370 leden gegroeid. 
Het doel is om voor 2016 de magische grens van 
400 leden te halen. Het ziet ernaar uit dat dat gaat 
lukken, aldus Isabel. ‘Het gaat al vanaf dag één op 
alle fronten geweldig. Het is heerlijk om samen te 
werken met een partij, in het bijzonder met green-
keeper Hans Roodenburg, met wie je afspraken 
kunt maken. De kwaliteit van de baan is omhoog 
geschoten en dat vertaalt zich in mond-tot-mond-
reclame. Er meldt zich momenteel bijna elke dag 
wel een nieuw lid aan.’ 

Ondertekening contract HGM - Stichting Capelse Golf 24 sept. 2015. Hans Schaap
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Betere banen
Wat voor moois wordt er gebouwd en gemaakt in golfend Nederland?

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

bestaande banen. uw project ook op deze pagina´s in Greenkeeper? Stuur een e-mail naar ilse kuipers (ilse@nwst.nl) en u krijg alle de juiste formulieren 

toegestuurd.

drAinAGe nieuwe GOLfBAAn ViAnen

Oussoren Loon- en verhuurbedrijf BV is ingehuurd door W Kool BV uit Wilnis. 
W Kool bedrijf legt een golfbaan aan in Vianen langs de A27. Rond de holes 
wordt gedraineerd. Na het maken van sleuven rijdt Oussoren Loon- en ver-
huurbedrijf over de grond met de rupsdumper met 5m3’s sleuvenvuller, om 
de drainagesleuven met drainagezand te vullen. De sleuvenvuller is op een 
compacte rupsdumper gebouwd met relatief brede rupsen, waardoor mini-
male insporing en een goede wendbaarheid op het terrein gerealiseerd wordt.  

De sleuvenvuller kan gemakkelijk draaien door middel van een draaikrans. 
Hierdoor is de machine niet te breed tijdens transport of in het veld. 

Contactgegevens 
Oussoren: 
06-47150205
Meer informatie: 
www.oussoren.nl

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5574



PROJECTEN

een GrOene MAt tijdenS extreMe drOOGte

Het voorjaar van 2015 kende een zeer schrale en droge start met later extreem hoge temperaturen. Golfbaan 
Brasschaat heeft hierop ingespeeld door begin april haar fairways te behandelen met Soil 2 O. Dit is een 
nieuw watervasthoudend middel om verdamping gedurende de dag te rekken. Hierdoor is er meer vocht 
beschikbaar voor de plant. Zeker in combinatie met een dubbel gecoate meststof (XCU) resulteerde dit in 
een zeer dichte en groene mat, ondanks de extreme temperaturen en droogte. In totaal zijn de fairways twee 
keer behandeld met Soil 2 O en 2x met een gecoate meststof korrel (14-5-28). Soil 2 O is een stabiel poly-
meer, die uniek is omdat deze al spuitend kan worden aangebracht op het gras. 

Aanneemsom: € 9.000,- 
naam opdrachtgever: Brasschaat Open Golf & Country Club NV
Contactpersoon opdrachtgever:  Dirk van den Heyning, +32 496391155
naam aannemer: Greenmix
Contactpersoon aannemer: Frederic De Vooght, +32 495337445

jurASSiC GOLf AdVenture PArk GOudA

Adventure Golf; van origine een Amerikaans concept, dat in 2008 in Engeland 
geïntroduceerd werd en sindsdien zeer succesvol blijkt. De in een bepaald 
thema (Dinosaurus) uitgewerkte kunstgras-holes zijn uitdagend en tegelijker-
tijd laagdrempelig. Door de diverse moeilijkheidsgradaties is Adventure Golf 
zeer geschikt voor zowel golfers als niet-golfers, van jong tot oud. Golfbaan 
IJsselweide opent in het najaar 2015 als eerste in Nederland een adventure golf-
baan Jurassic Golf!

Opdrachtgever: Golfbaan IJsselweide 
Contactpersoon opdrachtgever: Michel de Meijer, 0182-583933
Architect: City Golf 
Contactpersoon architect: Michel de Meijer, 0182-583933
Aannemer: City Golf 
Contactpersoon aannemer: Michel de Meijer, 0182-583933

5 min. leestijd
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OPeninG rOBuuSte eCOzOne GOLfBAAn nAArderBOS

Begin maart werd door Jaap Bond, gedeputeerde Landbouw en Landelijk 
Gebied van de provincie Noord- Holland officieel de Robuuste Ecologische 
verbindingszone op golfbaan Naarderbos geopend. Grontmij heeft deze eco-
logische zone, sluitstuk in de ecologische verbinding tussen het Naardermeer 
en het Gooimeer, gerealiseerd. Hierdoor wordt het voor onder andere otters 
mogelijk om vanuit het natuurgebied Naardermeer via het Naarderbos de 
randmeren te bereiken. Ook voor de golfer en recreant betekent de aanleg van 
de robuuste ecozone door het Naarderbos een verrijking van de natuur bele-
ving van het recreatiegebied.

Namens Grontmij vertelde Ernst Malipaard, commercieel directeur bij Grontmij 
Nederland, tijdens de opening wat Grontmij de afgelopen 10 jaar in het 
Naarderbos heeft gerealiseerd met als kers op de taart de aanleg van het sluit-
stuk van de robuuste ecologische verbindingszone tussen het Naardermeer 
en Gooimeer. In samenwerking met golfarchitect Gerard Jol en de provincie 
Noord-Holland heeft Grontmij een ontwerp gemaakt voor een optimaal tracé 

van de ecologische verbinding over de golfbaan. Daarnaast werden door 
Grontmij alle bijkomende werkzaamheden verricht voor onder andere de 
diverse vergunningen. Gelijktijdig met de aanleg van de ecozone zijn een 
aantal verfrissende aanpassingen aan de golfbaan uitgevoerd, waaronder de 
aanleg van een oefengreen, bunkers en looproutes. Ook de teebox van hole 18 
is verplaatst waardoor, longhitters in één keer naar de green kunnen slaan. 

De NGF bekijkt binnenkort wat de gevolgen zijn van de aanpassingen aan de 
baan voor de zogenaamde sloperating.

Aanneemsom: € 875.000,00
Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
Architect: Jol Golf design
Contactgegevens architect: michiel@jolgolfdesign.nl
Aannemer: Grontmij Nederland
Contactpersoon aannemer: Hans Kok
Contactgegevens aannemer: hans.kok@grontmij.nl



49www.greenkeeper.nl

PROJECTEN

reCOnStruCtie GOLfBAAn LeeuwenBerGH

De gemeente Den Haag werkt aan de bereikbaarheid van de stad en de regio. 
Een belangrijk project is de aanleg van de Rotterdamsebaan welke het cen-
trum van Den Haag verbindt met de snelweg vanaf knooppunt Ypenburg. De 
Rotterdamse baan duikt ter hoogte van golfbaan Leeuwenbergh ondergronds. 
Om de tunnel te kunnen aanleggen wordt er een werkterrein ingericht op de 
oude hole 6.

Ter voorbereiding van deze werkzaamheden  zijn in 2013 3 nieuwe holes 
ten Noorden van de huidige baan aangelegd. Deze zijn in augustus 2015 in 
gebruik genomen door golfclub Leeuwenbergh. In 2016 wordt er gestart met 
de inrichting van het bouwterrein ten behoeve van het boren van de tun-
nel. Om overlast en hinder van deze werkzaamheden te voorkomen wordt er 
een afscherming gemaakt tussen de golfbaan en het werkterrein. Voor deze 
afscherming wordt 25.000 m3 grond aangevoerd en een zware schutting 
geplaatst op een gronddijk van 3 meter hoog. De engineering, voorbereiding, 
aanbesteding met EMVI en begeleiding van deze werkzaamheden wordt door 
Grontmij in opdracht van de gemeente Den Haag uitgevoerd. Voor de inpas-

sing wordt samengewerkt met golfbaanarchitect Alan Rijks, de golfclub en de 
Landschapsarchitecten van de gemeente. De uitvoering van de gronddijk en 
de schutting wordt verzorgt door de firma Meeuwisse uit Den Haag, die de 
aanbesteding met EMVI-criteria heeft gewonnen. 

Er wordt vanaf 8 september, na het Haags Open, gestart met de werkzaam-
heden, met het doel om het eind november de werkzaamheden af te ronden.  
Gelijktijdig wordt er gewerkt aan het omleggen van gasleidingen en het ver-
plaatsen van de parkeerplaats Drievliet. Tevens vinden er in de zelfde periode 
allerlei baanverbeteringen en aanpassingen plaats op de bestaande holes, 
waardoor de baan nog uitdagender en fraaier wordt. Deze baanverbeteringen 
worden door Grontmij in opdracht van golfbaan Leeuwenbergh uitgevoerd. 

Opdrachtgever: Gemeente De Haag
Contactpersoon opdrachtgever: De heer M. Kniestedt
Architect: Alan Rijks
ingenieursbureau en directievoering: Grontmij Nederland
Contactpersoon: De heer H. Kok
Contactgegevens: h.kok@grontmij.nl

uitBreidinG VAn terrAS Met uitziCHt OVer Onze GOLfBAAn 
BeeMSter

Het terras van Golfbaan Beemster, gelegen op de eerste verdieping, is uitge-
breid van ongeveer 100 m2 naar bijna 220 m2 terrasoppervlakte. Waardoor wij 
nog meer mensen kunnen laten genieten van ons weids uitzicht over onze 
mooie 9 holes golfbaan. Er zijn twee bijzondere technieken toegepast. De 
eerste is een terras dat ‘zweeft’ doordat het op palen staat. Deze palen zijn wel 
23,8 meter lang; 20 meter is in de Beemster klei is verdwenen, het overgeble-
ven stukje is zichtbaar onder het terras. Het tweede bijzondere onderdeel zijn 
de elektrische opschuifbare ramen die tevens als reling dienen. Hierdoor is het 

mogelijk om bij winderig weer toch buiten te zitten. De opschuiframen 
houden namelijk de wind tegen. Bij mooi weer zullen deze ramen uiteraard 
niet naar boven geschoven zijn.

Aanneemsom: € 100.000,-
Opdrachtgever / Architect / Aannemer: Gebroeders Jonk
Contactpersoon opdrachtgever: Ronald Jonk
Contactgegevens opdrachtgever: Golfbaan Beemster, Volgerweg 42, 1462 
HR Middenbeemster, 0299-415665
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Gisteravond de uitreiking van de Greenkeeper of the Year Award gehad. 
Fantastische leuke avond met de nodige spanning vooraf. Over de twee win-
naars mag ik als organisator natuurlijk niets zeggen. Waar ik wel geweldig blij 
mee ben, is de keuze van de jury voor twee mensen die nog hartstikke jong 
zijn, en daarnaast ook nog voor een vrouw. Dat biedt hoop voor de toekomst 
van greenkeeping in Nederland. Greenkeeper is geen duf vak, maar een 
hoogtechnologisch beroep, met als uithangbord voor het komende jaar twee 
jonge en superenthousiaste mensen. De verkiezing laat weer eens zien dat er 
voldoende talent in Nederland aanwezig is. En willen we verder komen, dan 
moeten we dat talent koesteren. 

Volgens mij heb ik het op deze plek al vaker gezegd: als sector moeten wij 
op zoek gaan naar het talent dat in Nederland aanwezig is en daarmee de 
kwaliteit van golfbanen verbeteren. Ik weet zeker dat dit talent voldoende aan-
wezig is, en heus niet alleen bij deze twee jonge mensen. De bobo’s van onze 
sector willen maar al te vaak kennis van ver halen en nog liever een moeilijk-

doen-sausje eroverheen gieten. Volgens mij is dat allemaal niet nodig. Richt je 
energie liever op de zaken die nu al goed gaan en probeer daarmee verder te 
werken.

Iedereen een green 2016 toegewenst.

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofredacteur

Greenkeeper is geen duf vak, maar een 

hoogtechnologisch beroep, waarvoor twee 

jonge en superenthousiaste mensen 

nu een jaar lang mogen fungeren als 

uithangbord

De bobo’s van onze sector willen 

maar al te vaak kennis van ver halen 

en nog liever een moeilijk-doen-

sausje eroverheen gieten

Uithangbord

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5576
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wordt gemaakt samen met onze partners.

Wij hopen dat u met interesse en plezier deze uitgave van Greenkeeper gelezen heeft.
Wilt u reageren: hein@nwst.nl
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U kende ons als Everris, 
maar we zijn uitgegroeid 
naar veel meer.

Nu zijn we ICL Specialty Fertilizers.

ICL_SF_Campaign AD_Grass_NL.indd   1 09-06-15   11:04


