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spelen op een topmat van 
het allerbeste graszaad.
IN ONZE MENGSELS ZITTEN DE TOPRASSEN 
VAN GRASGIDS, STRI EN NTEP-LIJST.
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16 Jongste hoofdgreenkeeper 
van Nederland geeft  
duidelijke leiding aan  
zijn team

Christian Nueboer weet van aanpakken. De 24-jarige jongeman volgde diverse 

opleidingen tot greenkeeper bij IPC Groene Ruimte en Has hogeschool, en 

werkte zich in no time op binnen golfclub Zeewolde. Nueboer startte in 2010 als 

assistent-greenkeeper. Daarna volgden functies als greenkeeper en assistent-

greenkeeper bij de club. Op zijn 23e begon hij als hoofdgreenkeeper bij de 

golfbaan, na slechts vijf jaar in dienst te zijn geweest.
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Gissen waar we naartoe gaan

De eerste onbemande grasmaaiers met 

gewasscanners rijden al rond bij De Enk 

Groen & Golf. Tegelijkertijd is GIS voor 

veel greenkeepers nog een ver-van-mijn-

bedshow. De NGF moedigt iedereen in de 

golfsector aan het computersysteem ook te 

gaan gebruiken en lanceerde vorige maand 

de website golfbaandataviewer.nl. Niet alle 

GIS-leveranciers zijn hier even blij mee.

Gericht voeding geven 
heeft de toekomst

William Boogaarts, greenkeeper van het jaar 2016,  

en Twan van Wijk van ICL Group praten op Golfclub 

De Heelsumse over het gebruik van minder 

chemie op de greens. Want ook ICL zal moeten  

inhaken op deze tendens, waardoor het accent  

steeds meer zal gaan verschuiven naar voeding per 

vierkante meter.

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

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

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

Operationeelmanager: Peter Jansen (peter@nwst.nl)

Redacteurs:    Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

     Nino Stuivenberg (stagiaire)

Vormgeving:     Marie Cecile Oosterhout   

     en Tessa Benders (StudioBont)

Advertenties:    Alberto Palsgraaf

     (alberto@nwst.nl)

     Rik Groenewegen 

     (rik@nwst.nl)

Sales support:    Lieke van der Weijde

     (lieke@nwst.nl)

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

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

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

Oprichter Rhydian Lewis timmert sinds 2014 aan de  

weg met zijn Britse bedrijf Durabunker. De Durabunker 

ligt inmiddels in zestien landen: van Australië tot Noord-

Amerika en door heel Europa. Lewis hoopt binnenkort 

ook Nederland aan dat lijstje te kunnen toevoegen.

Perfecte ambassadeur voor het greenkeepingvak

De cv van dit grote talent is een waslijst. Boogaarts is Greenkeeper of the Year 2016. 

Hij is zeer actief aanwezig in de branche om het werk te promoten, om 

greenkeepers te begeleiden en op te leiden en om het vak ingrijpend te 

moderniseren. Kortom, Boogaarts is het perfecte rolmodel voor het 

greenkeepingvak. 



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

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

De kracht van 
samenwerking 

We make
golfers 
happier!

www.ahademan.com

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

Functiebeschrijving
Als (hoofd)greenkeeper ben je ver-
antwoordelijk voor het onderhouden 
van het gehele recreatiepark. U werkt 
zelfstandig en communiceert met 
de opdrachtgever. Naast u werkt een 
beginnend greenkeeper (onderhoud-
smedewerker) en samen dragen jullie 
de  verantwoordelijkheid voor het 
onderhoud op het volledige bedrijf. 

Jouw profiel
·  Minimaal MBO-opleiding als greenkee-
per / hovenier of soortgelijke opleiding

·  Werkervaring als greenkeeper of soort-
gelijke functie

·  Goede communicatieve eigenschappen

·  Geen 9 tot 5-mentaliteit
·  Het niet erg vinden om in het weekend 
te moeten werken

Wij bieden
Door de camping met golfbaan en 
andere recreatiemogelijkheden hangt 
er een ontspannen sfeer. Het volledige 
team kent elkaar goed en iedereen helpt 
elkaar waar nodig. Het bedrijf groeit de 
afgelopen jaren enorm, daardoor zijn er 
doorgroeimogelijkheden voor iedereen.
Wij bieden goede primaire en secun-
daire arbeidsvoorwaarden volgens de 
CAO Golf.

Wij zijn per 1 april 2017 op zoek naar een 

zelfstandig werkend 
(hoofd)greenkeeper

Golf en Recreatiepark ’t Caves

Golf en Recreatiepark ’t Caves is een laagdrempelige 
golfbaan met een 9 holes B- en een 9 holes C-status-
baan in Wintelre (bij Eindhoven). Tevens hebben  
we een camping, twee groepsaccommodaties en  
een voetbalveld. Kijk voor meer informatie op  
www.hetcaves.nl

Vragen en solliciteren
Voor vragen kunt u bellen met Ward van der Hamsvoord op 06 28 17 91 92.  
Solliciteren? Mail uw motivatie en CV naar ward@hetcaves.nl

Wij feliciteren onze Vincent de Vries, Greenkeeper of the Year 2017!

0346 - 35 18 80            info@jderidderbv.nl            www.jderidderbv.nl



HGM breidt onder-
houd pitch-and-putt 
verder uit
Per 1 januari 2017 hebben de pitch-and-puttbanen 
Rhoon en Orvelte ervoor gekozen het volledige 
onderhoud te laten uitvoeren door de Hollandsche 
Greenkeeping Maatschappij (HGM). 'Gezien onze 
landelijke dekking blijkt steeds vaker dat we man 
en machine op een juiste wijze efficiënt kunnen 
inzetten wanneer nodig', vertelt Hans Schaap over 
de nieuwe deal. Pitch-and-putt Rhoon is gevestigd 
aan de rand van de natuurgebieden De Rhoonse 
Grienden en Klein Profijt, vlakbij Rotterdam. De 
pitch-and-puttbaan in Orvelte is een ruim opge-
zette 18 holes-pitch-and-puttbaan in Midden-
Drenthe, nabij Witteveen. De banen in Leeuwarden 
(De Twa Marren), Doetinchem, Anjum (Esonstad), 
Kamerik (Kameryck), Koudum, Leidschendam en 
Galecop worden reeds onderhouden door HGM.

SBA Golf renoveert 
Rijk van Nijmegen
Net als vorig jaar rond deze tijd heeft SBA Golf & 
Groen in de maand november renovatiewerkzaam-
heden uitgevoerd op golfbaan Rijk van Nijmegen. 
Het gaat om de holes twee tot en met zes van de 
Nijmeegse baan. Ook dit jaar is weer een halve 
hectare sneeuwbes gerooid en is een aantal ele-
menten aan de baan veranderd. Zo is links van 
hole drie een nieuwe geul gecreëerd, die vloeiend 
in het landschap moest worden geplaatst. Verder 
is de herentee van hole drie en vijf verhoogd, is er 
een greenbunker bij hole drie aangelegd en heeft 
ook hole zes een fairwaybunker gekregen.

connecting
green professionals

Compagnieweg 5a

3771 NH Barneveld

T: 0342-550 200

www.prograss.nl 

Habraken 1201

5507 TB Veldhoven

T: 040-253 25 39

smitsveldhoven.nl

Postbus 1041

6870 DA Renkum

T: 0317-72 70 00

deenkgroenengolf.nl 

LEADING WATER SOLUTIONS

Industrieweg 23 

4762 AE Zevenbergen

T: 0168-336 030

www.ahademan.com

Cannenburgerweg 65

1244 RH ’s Graveland

035 642 33 58

www.dbsmaaitechniek.nl

NIEUWS

VGR Topchanger voor
Wouwse Plantage
Golfbaan de Wouwse Plantage schafte onlangs 
een VGR Topchanger aan en is daarmee de eer-
ste baan in Nederland die dit apparaat in eigen 
beheer inzet. De golfbaan uit Bergen op Zoom 
heeft plannen voor een grondige update, waarbij 
onder meer drainage en waterpartijen worden 
verbeterd en een nieuw boombeheerplan wordt 
opgesteld. De greens zijn er niet slecht aan toe, 
maar een verbetering is wel gewenst, vertelt 
hoofdgreenkeeper René Deelen. Zo rees de vraag 
hoe een kwaliteitsslag kan worden verkregen, 
zonder de greens te renoveren. De Topchanger 
helpt daarbij. De bewerking met dit apparaat 
gebeurt met water dat onder hoge druk zandpi-
laren in de bodem vormt. Door de kracht van het 
water wordt een gat in de grond geschoten, wat 
direct wordt opgevuld met zand. Greenkeepers 
hoeven zo minder handelingen uit te voeren 
dan bij prikken en bezanden. Tegelijkertijd met 
deze handeling kunnen voedingsstoffen, wet-
ting agents en bodemverbeteraars direct bij 
de wortel worden ingebracht. Deelen: 'Door 
toevoeging van zand hopen we op een betere 
waterafvoer en structuur, zodat na een paar jaar 
bewerken met de Topchanger een groter aandeel 
goede grassen overleeft.' Vóór de vorst is er op 
de Wouwse Plantage zes weken met de machine 
gewerkt. Over de eerste resultaten is Deelen 
tevreden. Er gaat veel zand de grond in en de 
baan is na bewerking weer snel bespeelbaar.



Rijsbergen - de vroege zaterdagochtend

05:23 uur_ 

de eerste zonnestralen_ feloranje horizon_  

fris groene grasmat_ een biljartlaken. Straks:  

fanatieke golfers_ nog één uur te gaan. 

De geur van vers gemaaid gras_ hard  

gewerkt?_ de nachtploeg? Nee, DynaMow_ 

maairobot_ volledig onbemand. Ontwaakt  

zelf_ berekent maairoutes_ is vormvast_  

super strakke lijnen_ geen schade van draai-

en en keren.

07:30 uur_

de vroege ochtend_ uitgeslapen golffanaten_   

perfect getrimde golfbaan. Hole-in-one_  

alles is mogelijk. De natuur prikkelt_ geur en 

kleur_ de belofte van een perfecte golfdag. 

De vernieuwers van De Enk groen & golf  

stonden in 2013 aan de wieg van het  

DynaMow-systeem.

Wilt u meer weten over de Vernieuwers of 

over ons DynaMow-systeem?

T:  0317 - 72 70 00  [Gerard van der Werf]
www.deenkgroenengolf.nl

info@deenkgroenen golf.nl

De Enk groen & golf...  de Vernieuwers

GOLF ONDERHOUD | 2.O

Golfpark De Turfvaert  |  05:23 uur_

• Onafhankelijke deskundigheid op het gebied van speelkwaliteit

• Duurzaam beheer gericht op kwaliteit en continuïteit

• Best management practices in Integrated Turfgrass Management

• Ondersteuning in uw Green Deal-opdracht

Contact: Niels Dokkuma (niels.dokkuma@ngf.nl)

NGF AGRONOMIE

INTEGRATED TURFGRASS MANAGEMENT



Utrecht zet spreeuwen 
in tegen engerlingen 
en emelten
De gemeente Utrecht wil spreeuwen inzetten 
tegen engerlingen en emelten. Dat zegt Marcel 
Bouwmans, projectleider sportaccommodaties en 
cultuurtechniek van de gemeente Utrecht, tegen 
Stad & Groen. Bouwmans wil in het kader van de 
Green Deal voor sportvelden circa 40 spreeuwen-
kasten ophangen in bomen en palen rondom 
Sportpark Zuilen. De gemeente is over het project 
in gesprek met de Vogelbescherming en Camiel 
van den Boogaard. Van den Boogaard heeft een 
spreeuwenkast ontwikkeld die speciaal geschikt is 
voor gebruik in stedelijke gebieden. Met de proef 
wil de gemeente Utrecht proberen engerlingen 
en emelten te bestrijden in het natuurgras op 
het sportpark. De Vogelbescherming heeft al een 
soortgelijk project uitgerold op de golfbaan van de 
Edese Golfclub.

Milati levert slijp-
banken aan Trump
Arjen Spek van Milati Grass Machines BV levert aan 
Trump International Golf in Doonbeg, Ierland, een 
set Foley-slijpbanken. De set bestaat uit De Foley 
Accu-Master en de Foley Accu-Pro 672. Diarmuid 
Griffin, monteur op Doonbeg, koos voor de Foley-
machines omdat ze hun John Deere-machines 
geheel volgens de fabrieksspecificaties van John 
Deere willen slijpen.

Nieuwe werkplaats bij 
Prise d'Eau
Op 2 november jongstleden werd na maanden 
timmeren en zagen de nieuwe werkplaats van 
De Enk Groen & Golf bij golfbaan Prise d'Eau in 
Tilburg geopend. Door de groei die De Enk Groen 
& Golf de afgelopen twee jaar doormaakte, werd 
de oude werkplaats te klein. De nieuwe heeft een 
oppervlakte van 650 m² en biedt plaats aan twee 
hefbruggen, computergestuurde slijpmachines, 
een onderdelenmagazijn en een kantoor. Met het 
oog op duurzaamheid en comfort is gekozen voor 
vloerverwarming. Drie monteurs zijn er onder lei-
ding van Rob Veroude dag in dag uit aan het werk 
om het materieel dat De Enk Groen & Golf in Zuid-
Nederland inzet te onderhouden. Naast de werk-
plaats in Tilburg heeft De Enk Groen & Golf ook 
werkplaatsen in Renkum, Diepenveen en Drachten.

Vos Capelle verkoopt 
Melspring Farmers 
House 
Onlangs heeft Melspring International B.V. de 
Farmers House-fabriek in Rogat overgenomen. 
Melspring is in de afgelopen 80 jaar getransfor-
meerd van een handelsonderneming naar een 
productiebedrijf met zijn eigen DNA. Omdat de 
focus bij Melspring ligt op productie en niet op de 
verkoop aan eindgebruikers, neemt Vos Capelle 
vanaf 21 november 2016 alle verkoopactiviteiten 
voor de Nederlandse hoveniers- en kwekersmarkt 
van het oude Farmers House over. Bij Farmers 
House was Wim van der Welle als vertegenwoor-
diger verantwoordelijk voor de verkoop van de 
Farmers House- en Marathon-meststoffen, onder 
andere aan tuincentra, hoveniers en kwekers. Wim 
van der Welle treedt op 21 november in dienst bij 
Vos Capelle en zal in die functie bestaande klan-
ten bezoeken voor de verkoop van onder andere 
Farmers House- en Marathon-meststoffen. Bart 
van Kollenburg, salesmanager openbaar groen, 
golfbanen en sportvelden: 'Wij zijn van mening dat 
we met deze overname een mooie groei bewerk-
stelligen, die volop kansen biedt voor de toekomst. 
De samenwerking met Melspring gaat ruim vijftien 
jaar terug. Deze lange relatie biedt een goede basis 
om de samenwerking te intensiveren.'

NIEUWS

www.olmix.com/plant-care

Melspring 
 feliciteert!

Vincent de Vries

www.olmix.com/plant-care

Greenkeeper 
of the year!

2017

www.olmix.com/plant-care

Keep up the 
good work!
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Vincent de Vries:  
Greenkeeper of the Year 2017

Naast De Vries waren genomineerd Jeroen 
Vingerhoets (De Enk, hoofdgreenkeeper Prise 
d'Eau), Andrew Knott (De Enk, hoofdgreenkeeper 
Turfvaert), Freek Hendrickx (Princenbosch) en 
Melissa Minnaard (HGM, The International). 
Dagvoorzitter Huub Keijzers stelde de juryvoorzit-
ter en oud-golfbaanmanager Wim Smits de vraag 
of er nog bijzondere dingen opvielen, dit jaar. 
Deze liet weten dat vooral de tegenstelling opviel 
tussen de meer ‘behoudende’ ontwikkelingen en 
de zeer technische ontwikkelingen. ‘Greenkeepers 
zijn op zoek naar de balans tussen robotisering en 
handwerk. Dat is erg leuk om te zien.’ Tijdens de 
voorbereiding bestudeerde de jury ingevulde vra-
genlijsten, maar ze bezocht de kandidaten ook in 
hun ‘natuurlijke habitat’, de golfbaan. Ook dit jaar 
werd de jury tijdens deze werkbezoeken getroffen 
door ‘het enthousiasme, de daadkracht en de inzet 

van de kandidaten’, zo vertelde Smits.
Alle kandidaten werden door de jury geprezen 
op verschillende gebieden. Andrew Knott werd 
omschreven als een actieve, enthousiaste en 
gedreven kandidaat, met een sterke behoefte om 
ontwikkelingen te begrijpen en te volgen. Freek 
Hendrickx viel op door actief te zijn op veel vlak-
ken. ‘Hij heeft een positieve, leergierige instelling. 
Als hij zo doorgaat, zal hij zich verder ontwikkelen 
tot een zeer vakbekwame greenkeeper’, zo luidt 
het oordeel.
Kandidaat Jeroen Vingerhoets werd omschreven 
als iemand ‘die al heel lang door zijn management 
op handen wordt gedragen’, een wegbereider wat 
betreft het toepassen van innovatie en techniek. 
Jeroen is het toonbeeld van een greenkeeper die 
zich, vooral op dit vlak, blijft doorontwikkelen, stelt 
de jury. De enige dame, Melissa Minnaard, werd 

omschreven als enthousiast, positief en met het 
hart op de tong. De jury hoopt dat zij nog lang in 
het vak blijft en blijft doorgroeien. Wellicht een 
opsteker voor de vrouwelijke greenkeepers: Smits 
voegde hieraan toe het jammer te vinden dat vrou-
wen nog altijd flink in de minderheid zijn in deze 
competitie.

‘Open en innemend’
De jury typeert De Vries als iemand met een ‘open 
en innemende uitstraling’. Vincent is samen met 
zijn team en de baancommissie bezig om op De 
Hoge Kleij een hoge kwaliteit te bewerkstelligen 
en te behouden. Hij is zich bewust van de natuur-
waarden en weet deze verder te versterken, zo 
luidt het juryoordeel. De Vries viel ook op door het 
zoeken naar ‘een gezond evenwicht tussen dat wat 
kan en dat wat niet meer mag’, zo vertelde Smits 

‘Ik doe veel op gevoel. Een planning dient vooral als leidraad’

Donderdag 8 december werd op Landgoed de Horst in Driebergen de vierde Greenkeeper of the Year-award uitgereikt. Vincent de Vries,  

via J. de Ridder B.V. werkzaam op De Hoge Kleij te Leusden, ging er dit jaar met de titel Greenkeeper of the Year vandoor.  

 Auteur: Kelly Kuenen
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tijdens de uitreiking. Een voorbeeld daarvan is 
volgens de jury dat hij schapen inzet op de baan. 
Schapen die hij overigens zelf met brokjes naar de 
juiste plek geleidt. De hoofdgreenkeeper van De 
Hoge Kleij nam de beker in ontvangst van William 
Boogaarts, titelhouder van vorig jaar. 

Zichtbaar geroerd noemde De Vries de situatie 
‘onwerkelijk’. Hij was die middag ook aanwezig 
op het Nationaal Golf & Groen Symposium van 
de NVG en kreeg daar meermaals de vraag voor-
gelegd of er een speech was voorbereid, mocht 
hij winnen. ‘Dat heb ik niet gedaan, want dan 
win je natuurlijk nooit’, grapte de greenkeeper 
donderdagavond. Zijn spontane speech was dan 
ook kort en krachtig; naast de jury, organisatie en 
medekandidaten bedankte hij nadrukkelijk familie 
en collega's, zonder wie hij het naar eigen zeggen 
nooit zo ver had geschopt. Tijdens het diner en de 
borrel na afloop werd De Vries regelmatig gespot 
met GotY-beker in de handen. ‘Ik ben er bijzonder 
blij mee’, vertelde hij enthousiast. ‘Als je het green-
keepersvak zo kunt uitdragen, dan is dat hartstikke 
mooi!’

Kwaliteitsverbetering
De Vries werkt met vijf teamleden op de 60 hectare 
grote bosbaan te Leusden. In de vier jaar dat hij 
hier werkt, wist hij de kwaliteit van de baan flink 
te verhogen en de hoeveelheid straatgras en de 
hoeveelheid ingezette stikstof te verminderen. 
Hij bemest en beregent weinig en kijkt elke dag 
opnieuw wat de baan nodig heeft. In een interview 
met Greenkeeper typeerde De Vries zichzelf als 
perfectionist. ‘Je moet er bij straatgras bovenop 
zitten en niet denken: het komt wel. Eigenlijk moet 
elke greenkeeper daadkracht bezitten: hij of zij 
moet direct kunnen constateren wat er nodig is en 
vervolgens meteen ingrijpen. Nooit, maar dan ook 
nooit wachten tot morgen.’ 

Golfbaan De Hoge Kleij ligt in een bosrijke omge-
ving, wat de nodige uitdagingen met zich mee-
brengt. In de wintermaanden voert De Vries ook 
zelf onderhoud uit aan de bomen, om de greens 
voldoende licht en lucht te gunnen en bepaalde 
bomen meer ruimte te geven. Het blessen doet hij 
in overleg met een bosbeheerspecialist. Doel num-
mer één is voor hem dat mensen zeggen: wauw, 
wat een mooie baan; hier wil ik terugkomen!
Wat hem daar ongetwijfeld ook bij helpt, is 
de ervaring die hij zelf op doet als golfer op 
Kagerzoom in Warmond, de baan waar hij tot vier 
jaar terug werkte. De Vries heeft een lage handicap 
van 6.7, maar lijkt zelf de laatste om daar over op 
te scheppen. Tegen Greenkeeper vertelt hij: ‘Het 
gaat aardig. Ik heb inderdaad een lage handicap, 
maar daar gaat het me niet om. Je moet iedereen 
in zijn waarde laten en ik speel graag met golfers 
van ieder niveau.’ De Vries hielp bij evenementen 
op de Kennemer, de Hilversumsche en The Dutch. 
Ervaring die ook door de jury werd opgemerkt en 
waarvan hij dingen leert die hij in de eigen praktijk 
kan toepassen.

Gemengd gezelschap 
In het betreffende interview met Greenkeeper 
sprak De Vries ook de hoop uit dat de verkiezing 
toegankelijker wordt voor greenkeepers die niet 
aan het hoofd staan. Dat die verhoudingsgewijs 
weinig meedoen, ligt volgens hem ook aan de 
bescheiden aard van greenkeepers, die niet altijd 
even graag in de schijnwerpers staan. Toch leek 
daar dit jaar enige positieve verandering in te 

GREENKEEPER OF THE YEAR

‘THe weeK AFTeR’
Als je Greenkeeper of the Year wordt, dan 
komt er natuurlijk veel op je af. Daarom belde 
de redactie van Greenkeeper na de uitreiking 
nog even met de kersverse winnaar, die naar 
eigen zeggen een bijzonder druk weekend 
achter de rug heeft. De jury stipte diverse 
competenties van De Vries aan. Op de vraag 
waar hij zelf denkt dat hij zich het meest in 
onderscheidt, reageert hij: ‘Ik vind het leuk om 
anderen te vertellen wat we doen op de baan. 
Maar het belangrijkste is dat ik plezier in mijn 
werk heb en graag samen werk met anderen. 
Daarbij is het geven en nemen. Dat betekent 
ook kritisch op jezelf zijn en accepteren dat je 
niet alles weet. Verder doe ik veel op gevoel. 
Een planning gebruik ik vooral als leidraad. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor het uitproberen van 
nieuwe producten, maar ook voor het uitvoe-
ren van onderhoudswerkzaamheden. In dat 
proces betrek ik ook de greenkeepers.’ En die 
ambassadeursrol? ‘Als we het hebben over het 
vak positief uitdragen, dan sta ik daar natuur-
lijk achter. Na de uitreiking werd ik gebeld 
door een plaatselijke krant voor een interview, 
dat is natuurlijk hartstikke leuk.’ Over de avond 
zelf zegt hij: ‘Ik vond de award-uitreiking een 
superleuke ervaring en kan het iedereen aan-
raden zich op te geven, jong en oud.’



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

SBA
 Aanleg en onderhoud
van golfbanen

* voorheen Mourik Golf & Groen

SBA Golf & Groen B.V.     Tel: +(31) 46 411 3480   www.sbagolfengroen.com
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komen. In juli meldde de jury dat zich onder de 
opgegeven kandidaten ook nieuwe en jonge 
gezichten en meer greenkeepers bevonden. Een 
vergelijkbaar gemêleerd gezelschap stond 8 
december op het podium. Bestond de groep geno-
mineerden vorig jaar uit hoofdgreenkeepers, dit 
jaar was er sprake van drie hoofdgreenkeepers en 
twee greenkeepers. De jury gaf ook aan verrast te 
zijn door de diversiteit aan competenties van deze 
kandidaten. 
In twee voorgaande jaren ontvingen de profes-
sionals Derck Versteegh en Jolanda Vonder een 
High Potential-award. De jury reikte deze award 
dit jaar niet uit. Ze achtte een nominatie voor de 
GotY-award voor alle kandidaten van voldoende 
waarde. Juryvoorzitter Smits lichtte toe: ‘We zijn 
van mening dat ze iets verder in hun carrière moe-
ten zijn om zo'n vertrouwen in de toekomst uit te 
spreken.’

Prijzen
Net als vorig jaar werd de award mogelijk gemaakt 
door Toro, ICL Group, Bayer en DLF. Zij hadden 
weer mooie prijzen voor de winnaar en genomi-
neerden in petto. DLF stelde diverse dinerbon-
nen beschikbaar, ICL tickets naar Camp Nou in 
Barcelona, Jean Heybroek (Toro) tickets naar de 
KLM Open en Bayer neemt de genomineerden 
ook dit jaar mee naar Bayer Leverkusen. Tijdens de 
avond werd een presentatie verzorgd door Tinus 
Vernooij over robotisering op de golfbaan, waarin 
hij stelde dat ook greenkeepers de komende 
decennia nog hard nodig zijn. Rhydian Lewis van 
het Engelse bedrijf Durabunkers vertelde over het 
gebruik van gerecyclede kunstgrasmatten ter 
versteviging van bunkers. De uitreiking werd 
feestelijk afgesloten met een diner en aansluitend 
een borrel. Ook werd tijdens het evenement een 
nieuwtje gepresenteerd: William Boogaarts, 
GotY-winnaar van vorig jaar, zal komend jaar de 
jury versterken. 

Namens Greenkeeper gefeliciteerd, Vincent!

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6357
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Jongste hoofdgreenkeeper 
van Nederland geeft 
duidelijke leiding aan 
zijn team
Christian Nueboer weet van aanpakken. De 24-jarige jongeman volgde diverse opleidingen tot greenkeeper bij IPC Groene Ruimte en Has hogeschool, 

en werkte zich in no time op binnen golfclub Zeewolde. Nueboer startte in 2010 als assistent-greenkeeper. Daarna volgden functies als greenkeeper en 

assistent-greenkeeper bij de club. Op zijn 23e begon hij als hoofdgreenkeeper bij de golfbaan, na slechts vijf jaar in dienst te zijn geweest.

Auteur: Santi Raats
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Na de havo studeerde techniekliefhebber Nueboer 
een jaar werktuigbouwkunde, maar de studie 
bleek te economisch gericht voor hem. Via zijn  
jongere broer, die een vakantiebaantje had op  
de golfbaan, kwam hij op Zeewolde terecht.  
‘Het was de bedoeling dat het een tussenjaar werd, 
zodat ik me in de tussentijd kon oriënteren op een 
andere studie. Maar ik werd heel erg enthousiast 
over dat werk en kreeg een voldaan gevoel door te 
werken in een klein team. Dat voelt als familie, en 
je kunt als medewerker écht een bijdrage leveren 
als je ideeën aandraagt. Als je als greenkeeper 
iets opmerkt, kun je een plan maken en dat wordt 
ingediend bij het bestuur. Die invloed kun je bij 
een groot bedrijf wel vergeten. Ook vond ik het 
vanaf het begin heerlijk om buiten te werken, met 
mensen (de golfers), machines en techniek en om 
met de weersomstandigheden om te gaan.’

Leiderschap
Wat leeftijd betreft is Nueboer een jongeman, 
maar daar merk je verder absoluut niets van als je 
met hem praat. Leeftijd lijkt in zijn belevingswereld 
geen rol te spelen. In zijn functie heeft Nueboer de 
touwtjes stevig in handen. Hoewel hij zegt dat hij 
als kind geen leider was, had hij weinig tijd nodig 
om het leiderschap onder de knie te krijgen. Hij 
was slechts een jaar assistent-hoofdgreenkeeper 
voordat hij promotie maakte in september 2015. 
‘Ik had doelbewust naar de functie van assistent-
hoofdgreenkeeper toegewerkt, en werd daarmee 
verantwoordelijk voor de planning en de  

dagelijkse aansturing van de teamleden. Maar de 
functie van hoofdgreenkeeper kwam bij toeval op 
mijn pad. Ik heb toen de sprong in het diepe  
genomen. Dergelijke kansen krijg je niet elke dag.’

Investeren in kennis
Dat Nueboer al vroeg in zijn carrière zijn assistent-
greenkeeperdiploma mocht halen van Golfbaan 
Zeewolde, blijkt geen uitzondering. ‘Alle teamleden 
hebben een diploma greenkeeping op zak, drie 
hebben het assistent-greenkeepersdiploma en 
buiten mij zijn twee anderen in het bezit van het 
diploma hoofdgreenkeeping. De golfclub  
investeert in het kennisniveau van zijn green-
keepersteam.’

Respect voor ervaringen 
Ook voor Nueboers collega’s is zijn jonge leef-
tijd als hoofdgreenkeeper nooit een probleem 
geweest. ‘Ik heb mijn collega’s altijd in hun waarde 
gelaten. Een voorbeeld daarvan is dat zij bepaalde 
werkwijzen al jaren toepassen. Ik ga ervan uit dat 
die zijn ontstaan op basis van voortschrijdend 
inzicht, zeker als mijn collega’s hun aanpak kunnen 
onderbouwen. Een actueel onderwerp is dat we 
op klei zitten die nog werkt. Daardoor ontstaan bij 
droogte scheuren van een meter of dieper. Je zou 
daar grond in kunnen doen. De collega’s geven 
aan dat ze vroeger al van alles hebben geprobeerd 
om het scheurprobleem op te lossen, ook opvullen 
met zand, maar dat dit na een paar weken weg-
spoelt. Het enige wat we ertegen kunnen doen, 

is de frees inzetten om de toplaag te verstoren. 
Daarmee houden we de toplaag over een langere 
periode vlak. Ik ga dan af op de ervaring van de 
jongens in het team en breng het bestuur  
vervolgens op de hoogte van onze aanpak.’
Toch is Nueboer meestal rechtlijnig in zijn aan-
sturing. ‘Ik heb een standpunt; een ander hoeft  
het daar niet mee eens te zijn. Ik zie graag dat mijn 
plan wordt uitgevoerd zoals ik het voorstel.  
Ik stuur daarbij ook op details. Ik geef aan met 
welke machines welke bewerkingen moeten 
gebeuren en welk eindresultaat ik wil zien.  
Of collega’s de klus linksom of rechtsom klaren,  
dat laat ik wel aan hen over.’

YOUNG GREEN PROFESSIONALS6 min. leestijd

De toekomst 
van groen in 
Nederland 
hangt voor 
een groot 
deel af van de 
passie van de 

jonge mensen die in de sector werkzaam zijn. 
Daarom heeft de redactie van NWST – 
bijgestaan door een uitgebreide jury het  
afgelopen half jaar 22 groene professionals  
geselecteerd, geïnterviewd en gefotografeerd  
die 35 jaar of jonger zijn en  die zich ondanks 
hun jeugdige leeftijd al  hebben bewezen.   
Alle interviews zullen later dit jaar worden   
verzameld in één boek.

young green
professionals

Christian Nueboer 

24 jaar

Willemstad (zijn vader was boordwerktuig-

bouwkundige in dienst en het gezin woonde 

daar een paar jaar)

Ongehuwd

Hoofdgreenkeeper

Golfclub Zeewolde

Op stap met vrienden, auto’s, werken op de  

boerderij, in elk geval niét thuis zitten

Greenkeeper, assistent-hoofdgreenkeeper, 

hoofdgreenkeeper

Iets met metaalbewerking en techniek

Naam

LEEFTIJD

GEBOORTEPLAATS

BURGERLIJKE STAAT

FUNCTIE

Bedrijf

HOBBY’S

OPLEIDING

Wilde vroeger worden

Pijn 25%

Prestatie 25%

Passie 25%

Power 25%

Ambitie kan langs veel wegen vorm krijgen. De ene keer zit het tegen; dan 
komt doorzettingsvermogen om de hoek kijken. De andere keer krijgt passie 
alle ruimte, omdat je in een flow zit. Wij vroegen alle kandidaten hun  
inspanningen af te zetten langs de meetlat van de vier P’s: power (slagkracht), 
pijn (doorzettingsvermogen), passie en prestatie (strategisch inzicht).  
Dit is de meetlat van Christian Nueboer:
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Communicatie
Nueboer moet even opnieuw ontdekken hoe de 
hazen lopen, aangezien er een nieuw bestuur is 
aangetreden. Maar hij staat stevig in zijn 
schoenen in het clubhuis. ‘Eenmaal in de week heb 
ik een gesprek met de baancommissie. Afgelopen 
voorjaar heb ik een presentatie gegeven voor 
de marshalls. Marshalls worden wel eens onder-
gewaardeerd, vind ik, want feitelijk zijn zij het  
eerste aanspreekpunt op de golfbaan. Zij kunnen 
het meeste betekenen op het gebied van  
communicatie, gastvrijheid, de doorstroming van 
de baan en het constateren waar spelers tegenaan 
lopen. Voor de hele zaal, met vijftig man, zocht 
ik, met een interactieve sessie over wederzijdse 
verwachtingen, samenwerking tussen de marhalls 
en het greenkeepersteam. Marshalls weten nu 
wat onze werkzaamheden zijn en waarom we ze 
uitvoeren. Zij kunnen dit weer uitleggen aan de 
spelers.’

Teamleiderstype
Nueboer is een perfectionist. ‘Goed is niet goed 
genoeg’, stelt hij zelf. ‘In het begin kon ik moeilijk 
loslaten, ik wilde zelf meewerken, op zijn minst 
toekijken. Maar het werk groeide me daardoor  
snel boven het hoofd. Ik had ook veel  
administratieve taken gekregen. Ik heb leren 
delegeren. Wat belangrijk blijft voor mij, is dat alle 
neuzen dezelfde kant op staan; dat brengt rust in 
de tent. Dus als de een besluit om op een bepaalde 
manier te werken, dan wil ik dat iedereen op die 
manier werkt. Dan ontstaat er geen discussie en 
kan men elkaar aanspreken wanneer er iets  
verkeerd gaat.’ Iedere greenkeeper is hier om te 
werken; dat is Nueboers gedachte als het op  
werkethiek aankomt. Hij is geen ‘sociaal werker’,  

die zijn collega’s apart neemt om te praten  
wanneer ze niet lekker in hun vel zitten. ‘Iedereen 
heeft wel eens een mindere dag, maar ik ben 
tegen iedereen even hard – of duidelijk, net hoe 
je het wilt noemen. Ik houd wel rekening met 
privéproblemen door aan te geven dat men altijd 
kan komen praten, wanneer daar behoefte aan is. 
Maar ik ben over het algemeen zakelijk als het over 
werk gaat.’ Er zit een keerzijde aan deze medaille: 
Nueboer organiseert graag allerhande uitjes voor 
het team. ‘Teamspirit opbouwen levert veel op’, 
vertelt hij. ‘Elke vrijdagmiddag hebben we de 
weekendborrel, we gaan wel eens met zijn allen 
vissen, paling roken of kruisboog en luchtbuks 
schieten op een camping. We zijn onlangs een 
weekendje gaan skiën in Winterberg en binnen-
kort is ons greenkeepersteam aan de beurt om de 
kerstactiviteit voor de hele golfclub te organiseren.’

Hoofd leeg maken
Leidinggeven aan een team van negen green-
keepers en de eindverantwoordelijkheid voor hoe 
de baan erbij ligt, dat kan een last zijn. ‘Dat valt bij 
mij mee. Ik heb de mooiste baan van de wereld, 
waarin natuur en techniek (maaimachine, trekker 
of heggenschaar) gecombineerd zijn. Ondanks het 
plezier in mijn werk heb ik wel een bijbaan bij een 
agrarisch bedrijf op zaterdag of zondag. Dat werk 
vormt een uitlaatklep voor me. Ik maak daar mijn 
hoofd leeg, vooral door in een omgeving te wer-
ken waarin niks “van mij” is. Ik oogst, maak het land 
klaar, zaai, onderhoud de machines en trekkers, 
maak schoon en voer binnen klussen uit, zonder 
dat ik ergens eindverantwoordelijkheid voor draag.’

Duurzaamheid
Met de pilot Statera (Latijn voor ‘balans’) werkt 

golfclub Zeewolde naar de Green Deal toe. Dat 
doet de club in samenwerking met adviesbureau 
Lumbricus, weerstationleverancier Solanum, Bayer 
en NL Adviseurs. ‘We passen ons bemestings- 
programma aan, breken gewasbeschermings-
middelen af in een phytobak, die bestaat uit 
30 procent gehakseld stro en waarin de actieve 
stof van de gewasbeschermingsmiddelen door 
micro-organismes wordt afgebroken. Na twee jaar 
gebruiken we de grond weer. Ook hebben we een 
weerstation en bodemsensors geïnstalleerd op 
een green en alle ziektemodellen ingeladen. Het 
systeem geeft een seintje wanneer de ziektedruk 
hoger is. Dan weten wij dat het bijvoorbeeld beter 
is om te rollen dan te maaien. Dat kan nét dat 
beetje minder stress voor de grasplant betekenen, 
waardoor er geen ziekte-uitbraak optreedt. Door 
op tijd in te grijpen, hoeven we als het goed is 
minder te spuiten in de toekomst.’

Technologie of onderbuikgevoel?
Nueboer denkt vol spanning aan het moment dat 
de greenkeepers menen dat er ingegrepen moet 
worden, terwijl het technologiesysteem aangeeft 
dat de ernst van de situatie meevalt. ‘Tja, wat doe 
je dan?’ peinst Nueboer. ‘De toekomst zal dat  
uitwijzen. Vermoedelijk wordt de technologie  
bijzonder precies. Zo precies en bijna feilloos, 
dat het onderbuikgevoel op den duur opzijgezet 
kan worden. Maar het boerenverstand blijft een 
belangrijke basis voor elke greenkeeper.  
Wij moeten weten waar we mee bezig zijn.’

Niet ver vooruitkijken
Verdere ambities leven er wel degelijk bij de 
24-jarige hoofdgreenkeeper, maar hij is tegelijker-
tijd realistisch: ‘Wellicht wordt deze 27 holes grote 
baan en par-3 à -4-baan nog uitgebreid, maar de 
crisis is nog voelbaar op Zeewolde. De financiële 
middelen ontbreken om echt ver vooruit te kijken. 
Mijn kleine streven is om deze kleibaan nog beter 
bespeelbaar te krijgen.’

De vier P’s
Wanneer Nueboer zijn werkdrift in de vier P’s van 
passie, prestatie, pijn (doorzettingsvermogen na 
tegenslag) en power (daadkracht) onderverdeelt, 
concludeert hij: ‘Alles is even belangrijk. Plezier in 
het werk is het belangrijkste voor mij. Zonder 
plezier geen prestaties. Tegenslagen komen voor 
en zijn niet leuk, maar passie en doorzettings- 
vermogen trekken mij daar altijd weer doorheen.’

YOUNG GREEN PROFESSIONALS
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Perfecte 
ambassadeur 
voor het 
greenkeepingvak
De cv van dit grote talent is een waslijst. Boogaarts is Greenkeeper of the Year 2016. 

Hij is zeer actief aanwezig in de branche om het werk te promoten, om greenkeepers  

te begeleiden en op te leiden en om het vak ingrijpend te moderniseren. Kortom,  

Boogaarts is het perfecte rolmodel voor het greenkeepingvak. 

Auteur: Santi Raats



21www.greenkeeper.nl

Als hoofdgreenkeeper bij De Enk Groen en Golf, 
een bedrijf dat vol inzet op investeringen in 
robotmaaiers en moderne technologie, is William 
Boogaarts de persoon die deze modernisering 
op zich neemt. Hij zoekt tot op de bodem uit hoe 
maaien met robots werkt, maar hij onderzoekt 
ook andere technologieën en digitalisering van 
het beheer en voert dit door binnen het bedrijf. 
Hij stuurt de greenkeepers op zowel De Turfvaert 
als Stippelberg aan en doet dat succesvol: beide 
teams zijn inmiddels volwassen, operationeel  
zelfstandig draaiende teams. Hij heeft golfbaan  
De Kurenpolder van een B-status naar een A-status 
gebracht en De Turfvaert mee opgebouwd van nul 
tot wat het nu is. Met zijn grenzeloze belangstel-
ling voor alles wat met gras en bodem te maken 
heeft, verzorgt hij bij De Enk teambuildingdagen, 
gebruikt hij competentiematrixen, maakt hij  
personeelsanalyses, denkt hij mee met de  
strategische plannen voor De Enk, houdt hij  
presentaties op vakdagen, begeleidt hij stagiaires 
en examineert hij op groenscholen. Hij leads by 
example. Zo neemt hij bijvoorbeeld het voortouw 
als het regent door als eerste op de trekker te 
springen. Boogaarts blijft doorleren en heeft naast 
zijn werk een studie bedrijfskunde afgerond.  
En dat alles door één jongeman van 34 jaar.

‘Het boek Young Green Professionals is een 
goed initiatief, net zoals de jaarlijkse competitie 
Greenkeeper of the Year, waardoor het green-
keepersvak positief onder de aandacht wordt 
gebracht’, zo laat Boogaarts zich uit over dit boek. 
‘Ik verwacht dat dit boek een succes wordt en een 

warme ontvangst zal krijgen in de groene sector. 
Het zal jonge mensen een extra stimulans geven 
om enthousiast met hun vak bezig te zijn. Al die 
young green professionals in dit boek mogen trots 
zijn op zichzelf. Zoals weleens gezegd wordt: een 
award of nominatie is niet belangrijk, totdat je er 
zelf een wint of genomineerd wordt.’

Open geest
Boogaarts heeft op beide banen een uitstekende 
rechterhand lopen, met wie hij dagelijks overleg 
pleegt. Soms levert dat discussie op, maar de sfeer 
is goed: iedereen luistert naar elkaars argumenten. 
‘Soms weet mijn collega mij ervan te overtuigen 
dat zijn idee beter is. Dan ga ik daarin mee’, aldus 
Boogaarts. Het eerste wat opvalt als je William 
Boogaarts ziet, is dat hij supersnel de diepte in 
gaat, alles over het onderwerp wil weten, snel ver- 
bindingen legt en een gave heeft om oplossingen 
of meerwaarde te creëren. ‘Ik zeg tegen alles ja’, 
legt hij uit, ‘omdat overal mooie kansen in zitten.’ 
Hij weet dan ook ontiegelijk veel door literatuur-
studie en diepgaande gesprekken met oude 
meesters, zoals Jeff Collinge, en hij is altijd in de 
weer om het werk of het vak te verbeteren. Hij zit 
letterlijk nooit stil. Bij ieder contact zet hij een stap 
extra. Dat zit in de kleine dingen. Zo biedt hij in het 
voorbijgaan een collega aan om hem de volgende 
dag met de auto op te halen voor een bijeenkomst: 
‘Tuurlijk, geen moeite joh, tot morgen!’ Maar ook 
gaat hij praktisch altijd aan de slag met ideeën die 
hem door de mensen om hem heen aandragen 
worden. 

Betrokken motivator
Boogaarts is een uitermate sterke manager. Hij 
heeft dan ook onder meer een pedagogische 
achtergrond. Hij leidt door nauwgezet te vragen, 
te luisteren en daarna pas een plan te maken. 
Collega’s geven aan dat hij duidelijk leidinggeeft, 
maar ook een krachtige en effectieve trouble-
shooter is. ‘Waar gewerkt wordt, vallen spaanders’, 
geeft Boogaarts als voorbeeld. ‘Teamleden heb-
ben de neiging om snel met de vinger naar een 
ander te wijzen. Dan is het mijn taak om de sfeer 
te neutraliseren en de spanning weg te nemen 
door te zeggen: Dat gebeurt iedereen toch wel-
eens?’ De jonge teamleider voelt feilloos aan waar 
begeleiding nodig of gewenst is. Terwijl vakblad 
Greenkeeper met een van zijn teamleden praat, 
vraagt Boogaarts uit het zicht met oprechte  
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De toekomst 
van groen in 
Nederland 
hangt voor 
een groot 
deel af van de 
passie van de 

jonge mensen die in de sector werkzaam zijn. 
Daarom heeft de redactie van NWST – 
bijgestaan door een uitgebreide jury het  
afgelopen half jaar 22 groene professionals  
geselecteerd, geïnterviewd en gefotografeerd  
die 35 jaar of jonger zijn en  die zich ondanks 
hun jeugdige leeftijd al  hebben bewezen.   
Alle interviews zullen later dit jaar worden   
verzameld in één boek.
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Golf, ligfietsen, Formule 1

Bedrijfskunde en agribusiness (HAS Den Bosch)

Van zijn zesde tot zijn twaalfde boswachter,  

van zijn twaalfde tot zijn zestiende marinier  

en van zijn zestiende tot zijn negentiende 

kleuterleider

Naam
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GEBOORTEPLAATS

BURGERLIJKE STAAT

FUNCTIE

Bedrijf

HOBBY’S

OPLEIDING

Wilde vroeger worden Prestatie 40%

Passie 50%

Power 5%

Pijn 5%

Ambitie kan langs veel wegen vorm krijgen. De ene keer zit het tegen; dan 
komt doorzettingsvermogen om de hoek kijken. De andere keer krijgt passie 
alle ruimte, omdat je in een flow zit. Wij vroegen alle kandidaten hun  
inspanningen af te zetten langs de meetlat van de vier P’s: power (slagkracht), 
pijn (doorzettingsvermogen), passie en prestatie (strategisch inzicht).  
Dit is de meetlat van William Boogaarts:
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interesse aan een teruggetrokken teamlid hoe het 
met zijn zoon gaat. En voordat deze wat verlegen 
greenkeeper de kantine uit loopt om zijn werk te 
hervatten, tikt Boogaarts en passant nog wat  
praktische zaken met hem af: ‘Wat is de greensnel-
heid? Op welke stand staat de machine?’  
De greenkeeper mompelt wat, Boogaarts steekt 
zijn duim op. Ze knikken naar elkaar en het is goed.

Klaar voor de toekomst
Omdat De Enk volgens Boogaarts een platte  
organisatie is en hij veel vrijheid krijgt van de  
directie, werkt hij op managementniveau, maar 
ook op strategisch niveau naar eigen inzicht. Hij 
houdt zich volop bezig met kennis en innovatie 
voor de lange termijn. ‘Ik denk twee tot drie jaar 
vooruit. Dat heb ik onder meer geleerd tijdens mijn 
studie bedrijfskunde’, zegt Boogaart. Hij schetst de 
nabije toekomst: ‘De golfwereld stelt zich steeds 
meer open en is minder elitair geworden. Door de 
veranderde toekomst van de golfsport verandert 
ook de rol van de greenkeeper. Er zullen in de 
toekomst vaker negen holes gespeeld worden,  
er komen nog meer greenfeespelers. Er zal  
differentiatie ontstaan tussen echte topbanen en 
banen waarop je voor pakweg tien pond of tien 
euro terecht kunt. Voor zulke banen heb je geen 
heel greenkeepersteam nodig. Iedereen snapt dat 
je voor tien euro een maaistreep minder krijgt en 
dat de rough hoger staat. Bij bejaardentehuizen 
komen, net als in Amerika, zes holesbanen te  
liggen, zodat de ouderen buiten komen en bewe-
gen. Deze banen worden door de lokale hovenier 
onderhouden, want niemand maalt erom als het 
gras daar hoger staat dan gemiddeld.  
Het verenigingsonderhoud zal grotendeels bij de 
aannemer terechtkomen en door seizoenskrachten 
gebeuren. Wij als greenkeepers zullen sowieso 
allemaal minder gaan werken, want een groot 
deel van ons werk wordt overgenomen door de 
beregeningscomputer en robotmaaiers. De functie 
van hoofdgreenkeeper zal door de vergevorderde 

techniek standaard een hbo-functie zijn.’ Boogaarts 
pluist voor De Enk alle ontwikkelingen op het 
gebied van robotmaaien uit en gebruikt zowel op 
De Turfvaert als op Stippelberg een robotmaaier. 
‘De Enk kijkt vooruit en vraagt zich daarbij niet af 
wat iets kost, maar wat de investering op de lange 
termijn gaat opleveren. In 2020 zijn wij bij De Enk 
volledig klaar om zonder bestuurder te maaien. 
Andere grote bedrijven zullen dan ook  
geïnvesteerd hebben in robots.’ 
Op zijn horloge checkt de Greenkeeper of the 
Year 2016 zijn e-mail, met zijn iPad monitort hij de 
stand van zaken op beide golfbanen. ‘Stilstand is 
achteruitgang’ mag dan zijn motto zijn; dat neemt 
niet weg dat de mens niet overbodig wordt in 
zijn toekomstbeeld. ‘De techniek kan het mense-
lijke nooit overnemen; de communicatierol van 
de greenkeeper zal steeds belangrijker worden. 
Spelers hebben behoefte aan een warm welkom 
en aan goede informatieverstrekking. Dat kan 
alleen door gericht menselijk contact.’ 

Excel-man
Innoveren, daar staat Boogaarts midden in de 
nacht voor op. ‘Dat is wat ik écht leuk vind. Ik voel 
me dan als een tovenaar die zich bezighoudt met 
zaken waar nog niemand weet van heeft. En als 
een kunstenaar die iets unieks maakt.’ Boogaarts 
heeft een brede kijk op innovatie. Hij volgt ont-
wikkelingen bij grote bedrijven, in de zware 
industrie, in de gezondheidszorg en leest alles wat 
los en vast zit. Daaruit haalt hij inspiratie. ‘Het track 
and trace-systeem in het transport bij Albert Heijn 
is fantastisch. Ik zie dat als een goede toepassing 
voor de logistieke planning van greenkeeping-
bedrijven, zodat je precies weet welke machines en 
wagens waar zijn’, geeft hij als voorbeeld.
‘Maar ook heb ik onlangs samen met collega’s de 
recycling van ons bedrijf in beeld gebracht en de 
werkkleding geëvalueerd door middel van  
enquêtes. Want kleine verbeteringen zijn ook 
innovaties!’ Boogaarts is dus een visionair, maar 

géén dromer. ‘Als je mij vraagt of ik een Word-man 
ben of een Excel-man, dan antwoord ik: het laatste. 
Innoveren begint als een creatief proces, maar 
daarna volgt het nemen van risico’s. Het nemen 
van risico’s is een weloverwogen keuze. Als bedrijf 
kun je niet duurzaam zijn als je geen cijfers hebt. 
Je moet de markt kennen als de binnenkant van 
je broekzak, weten hoeveel banen er zijn, hoe het 
staat met de hoeveelheid spelers en de trends 
volgen. Met behulp van op cijfers gebaseerde 
verwachtingen bereken je het risico. Ook is het 
belangrijk om na een investering continu  
evaluatiecijfers te verzamelen.’

Eigen toekomst
Boogaarts stelt zichzelf voor honderd procent in 
dienst van de vooruitgang van zijn omgeving. 
Maar wat wil hij voor zichzelf en wat is zijn  
persoonlijke ambitie op professioneel vlak? 
‘Voorlopig heb ik bij De Enk alle vrijheid. Maar in 
de verre toekomst zie ik het wel zitten om op zo 
veel mogelijk plaatsen kennisvergaring en innova-
tie mogelijk te maken, bijvoorbeeld als adviseur’, 
antwoordt hij, na diep en lang te hebben  
nagedacht. Het komt er toch weer op neer dat hij 
de wereld vooruit wil helpen.

Vier P’s
Hoe verdeelt Boogaarts zijn prestaties over de  
vier P’s: power (slagkracht), pijn (doorzettings- 
vermogen), passie en prestatie (strategisch 
inzicht)? ‘Als er passie is, komt de rest vanzelf. 
Passie is 85 procent van alles. Dat zei Luuk 
Poortvliet, de man die mij met greenkeeping liet 
kennismaken. Passie is de eindeloze energie en 
gedrevenheid in mij. Ik hoop dit uit te stralen en 
over te brengen op anderen. Het geeft mij ook 
plezier en voldoening en draagt bij aan het ver-
wezenlijken van mijn doelen. Prestaties komen  
dus voort uit passie. Prestaties en gerealiseerde  
doelen zijn heel belangrijk, want ze zorgen voor 
een duurzame toekomst. Ik moet goed nadenken 
over een voorbeeld waarbij doorzettingsvermogen 
mij erdoorheen moest slepen. Niet alles gaat van-
zelf bij mij. Er zijn ook tegenvallers geweest,  
maar veel minder dan alle mooie en leerzame 
momenten. Maar ik ben absoluut een optimist en 
mijn glas zit minstens halfvol. Power en slagkracht 
heb je nodig. Het is wel belangrijk om die te  
doseren. Vijf tot tien jaar geleden was ik (te)  
explosief. Die energie zet ik nu alleen in wanneer 
het nodig is en ik gebruik het op de juiste manier.’ 
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De 37-jarige Twan van Wijk is sinds 2002 werkzaam 
bij ICL  Group. Na veertien jaar was hij toe aan een 
nieuwe uitdaging en het bedrijf was hem ter wille. 
Vanaf januari 2017 zal hij volledig verantwoordelijk 
zijn voor alle verkopen in de grasmarkt, dus ook 
voor die in de golfbranche. ‘Voor onze organisatie 
is het heel belangrijk om te kijken wat er precies in 
de markt speelt en waar greenkeeping Nederland 
behoefte aan heeft. Dat stelt ons in staat om de 
juiste producten aan te bieden.’ Hoewel hij een 
gedegen sales- en marketingachtergrond heeft, is 
Van Wijk geen typische ‘ gladde verkoper’. ‘In het 
verkoopvak gaat het juist niet om het vele praten’, 
vindt hij, ‘maar om het goed kunnen luisteren. 
Voeding, precisiebemesting en grasgezondheid 
beslaan een breed spectrum; daar komt zo veel bij 
kijken. Ik leer nog elke dag bij en dat verwacht ik 
de komende jaren te blijven doen.’  

Van productgeoriënteerde naar  
marktgeoriënteerde organisatie
Van Wijk startte zijn carrière bij ICL Group met het 
opzetten van de verkoopbinnendienst. ‘In die tijd 
was ICL erg productgeoriënteerd’, vertelt hij.  
‘De afgelopen veertien jaar heb ik in  
verschillende functies de ontwikkeling van  
productgeoriënteerde organisatie naar markt-
georiënteerde organisatie live mogen meemaken. 
De eerste vier jaar ben ik bezig geweest met het 
inrichten van het proces om onze handelspartners 
de juiste service te geven. Ik heb ons klanten- 
informatiesysteem (crm) ontwikkeld en  
geïmplementeerd, want we hebben wereldwijd 
200 adviseurs in drie verschillende marktseg- 
menten (sierteelt, vollegrondsmarkten en gras-
markten). Bij elk bezoek dat wij plannen en  
uitvoeren, registeren we klantspecifieke eigen-
schappen, zoals het aantal hectares grond, het  
aantal holes per golfbaan en het productgebruik. 
Zo krijgen we als producent inzicht in marktont-
wikkelingen en kunnen we er onze R&D-projecten 
op afstemmen. Nu vraagt de klant en zijn we van 
een push-model naar een pull-model gegaan.’ 

Marktkennis opdoen en netwerken
Vanaf januari 2017 zal Van Wijk veel op 
Nederlandse golfbanen te vinden zijn. ‘Ik kwam 
al bij bedrijven als ProGrasS, waaraan wij onze 

producten leveren, maar straks ga ik ook echt de 
markt in om onze productgebruikers beter te leren 
kennen. Dan weet ik ook meer over de praktische 
toepassing van onze producten, waarover ik dan 
kan adviseren. 2017 wordt voor ICL een jaar van 
marktontwikkeling en de verwachting is dat de 
trend van precisiebemesting doorgaat. Voor mij 
wordt het een jaar van marktkennis opdoen. 
Productkennis is één, maar marktkennis opdoen, 
contacten leggen en netwerken is twee. Ik ga 
dit eerste jaar vooral luisteren, dat vind ik enorm 
belangrijk, en daarmee de basis leggen om verder 
te gaan. Het afgelopen jaar is er niemand van ons 
actief geweest in de golfbranche, dus het is voor 
deze markt waarschijnlijk fijn om weer iemand van 
ICL te zien. Ik heb er veel zin in!’ 

Twan van Wijk is telefonisch te bereiken op 
06-11001961 of per e-mail op  
twan.vanwijk@icl-group.com.

ICL’s nieuwe man  
voor de golfbranche

Twan van Wijk gaat vanaf januari 2017 de ‘graskar’ van ICL Group trekken, waardoor hij geregeld zijn gezicht zal laten zien op de Nederlandse  

golfbanen. Maak kennis met een gedreven man, die dit eerste jaar vooral veel zal gaan luisteren.  

Auteur: Sylvia de Witt
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Woord voorzitter…
Soms ontmoet je iemand die echt inspirerend is. Zo af en toe, niet al te vaak, kom je  
iemand tegen van wie je iets overneemt of die je aanzet tot een andere manier van 
kijken of leven. Nog minder vaak kom je een hele groep mensen tegen van wie je denkt: 
wauw, dat is toch wel erg mooi, waar die mee bezig zijn.
Een paar weken geleden was ik samen met William Boogaards en Niels Dokkuma op 
een korte studiereis naar Zweden en Denemarken. Onder druk van een volgepropt 
programma scheurden we van Zweden naar Denemarken, spraken we zo veel mogelijk 
mensen en bezochten we zo veel mogelijk golfbanen. De hoofdreden van ons bezoek 
aan deze landen was dat zij het Green Deal-traject zoals wij het nu doorlopen al achter 
de rug hebben. 

Tour de fungus
Wat was er dan zo inspirerend tijdens ons korte tripje? Deze greenkeepers waren weer 
echt teruggegaan naar het fundamentele greenkeepen: de bodem moet goed draineren, 
de focus op goede grassen en deze grassen lean and mean houden, dus niet over- 
bemesten. Allemaal herkenbare basisprincipes voor veel greenkeepers in Nederland.  

Maar wat me echt pakte, was iets wat we volgens mij te weinig doen in greenkeeping Nederland: een Tour de fungus! Wat een prachtnaam 
voor iets heel simpels, maar ontzettend belangrijks. Wat zij als groep greenkeepers daar erg goed deden, was bij elkaar op bezoek gaan.  
Op elke baan bekijken ze op dezelfde manier één green. Ze hebben een schemaatje met zeven of acht punten bij zich aan de hand waarvan  
ze een green bekijken, bijvoorbeeld het drainerend vermogen en het percentage ziektes. ’s Avonds tijdens het eten worden de bevindingen 
uitgewisseld en (open!) bediscussieerd. Wat zij met deze groep voor elkaar hebben gekregen, is een onafhankelijke, werkende studiegroep, 
waarvan je de effecten terugziet op de banen die meedoen. Alle zeven zijn het verschillende banen: open banen, besloten banen, groot budget, 
wat kleiner budget, klei en zand, alles is vertegenwoordigd. De enige overeenkomst is dat de greens echt op orde zijn. Ze hebben nog steeds 
hun eigen manier van dingen doen, bemesten, beluchten etc., maar ze wisselen hun ervaringen uit op een heel open manier. Alles wordt  
gedeeld, zodat iedereen goed onderbouwd te werk gaat. Ze hebben ook allemaal wel ergens een greentje liggen of par-3-holes waarop ze af 
en toe een test doen. 

De greenkeepers in Denemarken kregen een aantal jaar geleden dezelfde vraag voorgeschoteld als wij: wat gebeurt er als we die golfbaan 
moeten onderhouden zonder gewasbescherming? Dit groepje constateerde al snel dat het roer om moest. Zij realiseerden zich dat ze in de 
problemen zouden komen als ze de greens fundamenteel niet op orde hadden. En dat op orde krijgen is ze echt gelukt, door goed  
greenkeepen, maar ook door elkaar te ondersteunen bij de veranderingen die ze moesten doorvoeren. Ze hebben zeker niet alle antwoorden 
en ze zijn ook ontzettend geïnteresseerd in onze ervaringen en onze manier van greenkeepen. Het belangrijkste is echter dat ze dit bereikt 
hebben. Ik citeer nu een van de greenkeepers: ‘Hoewel we nog maar een heel klein medicijnkastje over hebben na dit traject, kan ik rustig 
slapen. Er zullen best nog ziektes komen, maar de greens kunnen het hebben.’

Studiegroepen
Ik pleit erg voor dit soort studiegroepen. Ik denk dat het goed helpt als je een korte agenda maakt, een aantal punten op papier zetten en 
even met een klein schema naar de greens kijken: wat voor grassen zien we, wat is het percentage schimmel, hoe ziet de opbouw eruit, hoe 
zit het met onkruid, met de balrol? Niet te veel – een stuk of zes puntjes; je kunt het altijd nog complexer maken. Ik denk dat je eenvoudig 
moet beginnen, dat discussie en uitwisseling inspiratie bieden en dat je van daaruit verder moet gaan met het verzamelen van nog meer data.
We zijn als NGA druk aan de gang met de nieuwe website. We willen met deze site zo veel mogelijk greenkeepers en andere sportgrasfanaten 
ondersteunen. Ook over het opzetten van dit soort studiegroepen zal binnenkort iets te vinden zijn op onze site. Zie bijvoorbeeld ook de 
DGB-groep voor uitgebreidere dataverzameling. 

Geniet van de feestdagen en kom lekker tot rust. Laat het gras ook maar even met rust en ga bij elkaar kijken.

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

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

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

Graszaden:
Barenbrug Holland, Innoseeds.

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

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

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

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

NGA donateurslijst:

Het lijkt erop dat het zo heeft moeten zijn: op de 25e van de 
maand werd ook het 25-jarig jubileum gevierd, een lange maar 
memorabele dag, waarop uiteraard gras en greenkeeping centraal 
stonden. Alle credits voor de Vakdagcommissie, die onder de  
tomeloze leiding van bestuurslid Jan Buman een ‘totaalconcept’ 
voor de hele dag in elkaar had gezet.

De aftrap was voor de vroege vogels. Ongeveer 20 NGA-leden namen 
een kijkje in de keuken bij de greenkeepingstaf van Edda Huzid. Daarna 
begon om 10.00 uur de ledenvergadering, die door ruim 80 leden werd 
bijgewoond. Jolanda Vonder stopte na zeveneneenhalf jaar als bestuurs-
lid/secretaris, maar blijft als PTC-voorzitter aan de zijlijn gelukkig wel 
betrokken bij de NGA. Er zijn twee nieuwe bestuursleden toegetreden: 
William Boogaarts gaat invulling geven aan de secretarispost en Martin 
Brummel pakt de communicatie op. Dit laatste is een toegevoegde 
portefeuille, die is ontstaan als gevolg van het nieuwe beleidsplan. Na de 
vergadering hield de president van de NGA nog een korte speech en 
kreeg hij een cadeau aangeboden. 

De andere belangrijke punten van de alv waren het nieuwe logo en de 
website, waaraan de komende tijd nog hard wordt gewerkt. Daarnaast 
waren er de aanpassingen in de statuten: dat je ook lid kunt worden als 
je geen greenkeeper bent, en dat alleen bij zwaarwegende zaken meer 
dan twee derde van de leden aanwezig moet zijn. Op donderdag 15 
december a.s. is er een vergadering om deze wijzigingen in de statuten 
en in het bestuur officieel te maken. 
’s Middags was er de beurs, waar de bezoekers tussendoor op diverse 
manieren geëntertaind werden. Tevens was er de officiële contracton-
dertekening van de sponsors van PTC. De bedrijven Melspring en Liber, 
maar de NGA uiteraard ook nog voor 20%, hebben zich als financieel 
ondersteuner verbonden aan Pro Turf Care. Voorzitter Jolanda Vonder 
was hiermee erg in haar nopjes.

Aan het begin van de avond kon er gebruik worden gemaakt van een 
uitgebreid buffet. Daarna was er voor de diehards nog een feestavond 
georganiseerd; er was een dj ingehuurd om de bezoekers te vermaken.
Al met al was het een prachtig jubileumfeest, waarop we met trots te-
rug kunnen kijken en dat weer meer dan genoeg energie heeft gegeven 
voor de volgende 25 jaar.

Het NGA-bestuur

Vrijdag 25 november:  
In alle opzichten een heugelijke dag voor de NGA
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Mijn naam is Gijs van den Berg en ik ben 21 jaar. Momenteel studeer ik 
Tuin, Park & Landschap niv. 4 aan het Prinsentuin College te Breda en 
sinds mei 2015 ben ik werkzaam voor De Enk Groen & Golf op Golf-
park de Turfvaert. De blokstage van zes weken afgelopen juni-juli be-
sloot ik in het buitenland te lopen. Na een aantal mailtjes met Gordon 
Moir was het geregeld en half juni kon ik naar Schotland vertrekken. 
Vanuit de Turfvaert werd ik enorm goed geholpen door Andrew, Lee en 
William om deze stageperiode mogelijk te maken. 
Half juni vertrok ik voor vier weken naar Schotland om te werken op 
de Castle Course en de Old Course. Nadat mijn trein vanuit Newcastle 
aangekomen was in Leuchars (het afgelegen station nabij St. Andrews), 
begon mijn stage met een rondleiding door St. Andrews door Gordon 
Moir. Gordon Moir was ook de persoon met wie ik contact had gelegd; 
hij had voor mij geregeld dat ik vier weken in St. Andrews mocht komen 
werken. 

The Castle Course
De eerste twee weken was ik werkzaam op de Castle Course. Dit is 
de jongste baan in St. Andrews (2008). Bijna alle fulltime medewerkers 
werken al sinds 2005 aan deze baan. Mede daardoor is het een heel 
gezellige, gepassioneerde groep greenkeepers onder leiding van Jon 
Wood. De eerste werkdag mocht ik met Jon de vlaggen versteken. Ik 
wist dat de kwaliteitsstandaard op deze banen hoog is, maar zo geduldig 
en nauwkeurig hij dit werk uitvoerde, dat is gewoonweg ongekend. 's 
Middags moesten er twee bunkers gewied worden. In deze bunkers 
groeit vooral veel heermoes, maar ook met distels hebben ze veel pro-
blemen in de rest van de baan. De Castle Course is een heel uitdagende 
baan, zowel om op te spelen als op te werken. De baan is namelijk heel 
ongelijk en er staat altijd enorm veel wind. Door deze wind moet het 
personeel er rekening mee houden dat de stimp nooit hoger mag zijn 
dan 9,5. Op de Castle Course heb ik een aantal nieuwe werkzaamhe-
den mogen doen, zoals het divotten van fairways en het gebruik van 
de flymow, en ook heb ik meerdere uren gesleuteld aan verschillende 
machines. Maar ik heb niet alleen maar nieuwe werkzaamheden gedaan; 
ook heb ik greens gemaaid, meegeholpen met de tee-setup en een aan-
tal tees belucht met de Pro-Core. Bij deze werkzaamheden zie je toch 
veel verschillen in de manier van werken tussen een baan met meer dan 
twintig man personeel en een baan waar drie greenkeepers werken. In 
deze twee weken op de Castle Course heb ik heel veel mogen doen, 
veel gezien en geleerd en geweldige mensen ontmoet. 

The Old Course
Na twee weken op de Castle Course werd ik overgeplaatst naar de 
Old Course, de meest prestigieuze en historische baan ter wereld. Toen 
ik begon op de Old Course waren mijn verwachtingen niet heel hoog 
gespannen. Omdat ik bij de Castle Course klaar was, heerste toch de 
angst dat ik weer opnieuw moest beginnen bij de Old. Gelukkig was Jon 
(de coursemanager van de Castle Course) voormalig deputy coursema-
nager op de Old Course. Hij heeft Gordon McKie (coursemanager van 
de Old Course) uitgelegd wat ik al had gedaan en geleerd op de Castle 
Course. En zo kan het dus gebeuren dat de eerste twee fairways die ik 
ooit gemaaid heb (op de Turfvaert worden de fairways namelijk met de 
robot gemaaid) de 1e en 18e op de Old Course zijn! Wat een ervaring. 

Vanaf de 1e tee, gelegen voor 
het clubhuis van de R&A-golf-
club, slaan iedere acht minuten 
golfers af. Het is dus echt een 
uitdaging om deze fairways te 
maaien en zo min mogelijk hinder te veroorzaken voor de spelende gol-
fers. Drie fairwaymaaiers die eerst het gedeelte rond de afslagplaats van 
hole 1 en de green van hole 18 afwerken, en vervolgens Granny Clark's 
Wynd (de straat die de home-end fairways doorkruist) oversteken naar 
het andere gedeelte met onder andere de Swilcan Bridge. ´s Ochtends 
vroeg om kwart voor vijf staan hier al toeristen foto's te maken, en 
wanneer je aan het werk bent, zelfs als er golfers afslaan vanaf hole 18 
(´Tom Morris´), gaan ze uitgebreid een fotosessie houden bij de Swilcan 
Bridge. Als er één ding is wat ik geleerd heb op de Old Course, dan is 
het werken tussen de vele golfers en caddies die een ronde lopen over 
de baan. Haast onmogelijk! 
Van het maaien van alle fairways om de dag heb ik echt genoten. Met 
twee collega's zorgen dat je de golfers voorblijft en toch kwaliteit 
leveren: hier bewezen ze dat het kon! Ieder beetje gras dat de fairway-
maaier verloor, werd met de switch opgeruimd, afzettingen werden ver-
wijderd of teruggezet wanneer nodig en dat allemaal in het moordende 
tempo van de ochtend. 's Middags waren er niet veel werkzaamheden 
meer op de Old Course. Dat klinkt misschien raar, maar op deze baan 
is het dan al zo druk, dat het bijna onmogelijk is om twintig greenkee-
pers aan de gang houden in de baan. Voorbeelden van werkzaamheden 
die ´s middags gedaan werden, zijn: onkruid wieden in rough, machi-
nes schoonmaken/afstellen voor de volgende dag, bunkers herstellen, 
vuilnisbakken legen en teestones schoonmaken. De twee weken op de 
Old Course waren een mooie ervaring. Ik heb een aantal nieuwe dingen 
geleerd en veel nieuwe dingen gezien, bijvoorbeeld dubbele greens, altijd 
golfers enz. 

Het grootste verschil dat ik gezien heb tussen de banen van St. Andrews 
en de Turfvaert is de kwaliteit die bereikt wordt doordat er meer 
personeel in St. Andrews werkt. Maar ook de wat kleinere verschillen 
tussen de Castle Course (een jonge baan) en de Old Course (een oude 
baan), wat dat betekent voor het verschil in onderhoud en werkenwijze, 
dat is bijzonder om mee te maken. Verder ben ik heel blij dat ik de kans 
heb gekregen om te komen werken op de Castle Course en de Old 
Course. De mensen daar hebben me vanaf het eerste moment goed 
ontvangen en waren altijd bereid om me nieuwe dingen te laten zien en 
leren als ik erom vroeg. Ik heb een fantastische tijd gehad in Schot-
land, mede dankzij Gordon Moir (director of greenkeeping), Jon Wood 
(coursemanager Castle Course), Trevor Harris (deputy coursemanager 
Castle Course), Era van Zyl (supervisor Castle Course), Simon Connah 
(deputy coursemanager) en natuurlijk alle greenkeepers van zowel de 
Castle als de Old, niet te vergeten!

Mocht je na het lezen van dit verslag vragen hebben over mijn stage of 
interesse hebben om ook naar St. Andrews te gaan (om er te werken), dan 
kun je me bereiken door een e-mail te sturen naar:
gijs_vandenberg_18@hotmail.com. 
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KNVB-norm te laag
De huidige norm van de KNVB staat voor natuur-
grasvelden nog steeds op 250 uur. Volgens Van der 
Veen is dat te laag. In de praktijk kunnen er  
gemakkelijk meer uren op een natuurgrasveld 
gemaakt worden, mits men het onderhoud van 
de velden serieus neemt. Daarom is Van der Veen 
ook een groot voorstander van de normering van 
sportvelden, waaraan momenteel gewerkt wordt. 
De kwaliteit van de velden zal hierdoor zeker  
toenemen. Vakmanschap van de fieldmanagers  
en een goed onderhoudsbudget zijn de sleutel-
woorden. Kleinere gemeentes zouden kunnen 
samenwerken om de graskennis van hun mensen 
op peil te houden. Rotterdam werkt met een 
onderhoudsbudget van ca. 12.000 euro per veld; 
daarmee kun je natuurgras prima onderhouden 
en ervoor zorgen dat op een mooie mat gespeeld 
wordt, aldus Van der Veen.

Grasgids leidend
De Grasgids is de basis voor Jur van der Veens  
grasmengselkeuze. Vooral bestendigheid tegen 
betreding is een belangrijke eigenschap. Wel ziet 
hij dat het de laatste jaren soms moeilijker is om  
de grasmat altijd in goede staat te houden.  
We krijgen in ons land steeds meer te maken met 
andere weersomstandigheden. Herstelvermogen 
en standvastigheid zijn dan ook belangrijke criteria 
bij zijn keuze voor het juiste grasras. Onderzoek 
onder Nederlandse omstandigheden blijft daarbij 
voor hem de leidraad.

Hybridevelden bieden zeker mogelijkheden
De laatste maanden was de gemeente Rotterdam 
in het nieuws omdat ze de hybridevelden gaat 
vervangen door kunstgrasvelden. Jammer, volgens 
Jur van der Veen, want hybridevelden vormen 
juist de ideale oplossing voor verenigingen die te 
weinig speeluren hebben voor een kunstgrasmat. 

Maar ook hier geldt: het juiste product combineren 
met het juiste onderhoud. Als dat niet gebeurt, 
zijn er soms teleurstellingen en dat is zeker niet 
nodig. Iedereen speelt toch het liefst op een mooie 
geurende natuurgrasmat. Menig Nederlandse top-
voetballer is hier groot mee geworden en elders in 
Europa zien we kunstgras ook niet terugkomen.

Kortere periode groot onderhoud
In de zomer wordt de periode van het groot onder-
houd steeds korter. Dit vergt de nodige creativiteit 
van de fieldmanager. De snelheid van de opkomst 
vormt hierbij het criterium voor de juiste keuzes. 
Soms moet er na acht weken alweer een volwaar-
dige mat liggen. Als fieldmanager moet je dan ook 
altijd goed om je heen kijken om de juiste keuzes 
te maken voor aanleg en onderhoud.

Jur van der Veen van de gemeente Rotterdam is 

duidelijk in zijn uitspraak: natuurgras zou veel 

beter tot zijn recht kunnen komen. Hij beseft 

echter ook dat menige club te maken heeft met 

te beperkte onderhoudsbudgetten. En daar 

wringt de schoen. In Rotterdam heeft Van der 

Veen nog voldoende mogelijkheden, en dan zie 

je dat er op een natuurgrasveld met gemak 350 

à 400 uur gehaald kan worden.

Auteur: Hendrik Nagelhoud, Dlf, namens Plantum

Grasgids leidend bij 
mengselkeuze sportvelden
‘Natuurgras zou veel beter tot zijn recht kunnen komen’

ACHTERGROND

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6361
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De Wouwse Plantage uit Bergen op Zoom heeft 
grootse plannen voor een grondige update van de 
baan, waarbij onder meer drainage en water- 
partijen worden verbeterd en een nieuw boom-
beheerplan wordt opgesteld. Tevens bestond de 
wens de greens een kwaliteitsslag te geven.  
Maar omdat de staat niet slecht is, was renovatie 
eigenlijk een stap te ver, vertelt hoofdgreenkeeper 
René Deelen. Zo rees de vraag welke kwaliteit de 
greens kunnen krijgen zonder dat ze grondig gere-
noveerd worden. En bij het verbeteren van  
die kwaliteit gaat de TopChanger helpen.

Het ontstaan van de TopChanger
Tijd voor een korte introductie van het apparaat. 
Problemen met verdichting en de water- en 
luchthuishouding, dat is iets wat veel green-
keepers bekend in de oren klinkt. Veel beluchten 
helpt, maar veroorzaakt vaak hinder voor golfers. 
Bovendien dient de bewerking regelmatig  
herhaald te worden. In het verleden werd al snel 
ondervonden dat beluchtingsgaten het best  
gestabiliseerd kunnen worden door ze af te  
vullen met zand. Maar met traditionele beluchting 
is het lastig om de gaten mooi volledig op te  
vullen. Jaren terug ontstond bij VGR-directeur 
Arwin Verschoor het idee om een eigen machine 
te ontwikkelen, waarmee zand in de bodem wordt 
gebracht met minimale hinder voor sporters.  
De TopChanger was geboren.  

De TopChanger gebruikt het zogenoemd  
hydroventurisysteem. Bewerking gebeurt met 
water dat onder hoge druk zandpilaren in de 
bodem vormt. Met een waterslang wordt water 

naar de machine gebracht en via een pomp en een 
verdeler naar twee venturiblokken met elk tien 
injectors geleid. Tegelijkertijd loopt zand via een 
andere toevoer naar de venturiblokken. De zand-
watercombinatie wordt via een keramische conus 
de grond in geïnjecteerd, overigens zonder dat 
deze conus de grond raakt. 

Door de kracht van het water wordt een gat in 
de grond geschoten, wat direct wordt opgevuld 
met het zand. Greenkeepers hoeven met de 
TopChanger minder handelingen uit te voeren dan 
bij prikken en bezanden. Tegelijkertijd kunnen met 
de TopChanger voedingsstoffen, wetting agents 
en bodemverbeteraars direct bij de wortel worden 
ingebracht, ook zonder het gebruik van zand. 
Hiermee is het apparaat multifunctioneel inzetbaar 
als beluchter en bodemverbeteraar.

Terug naar de Wouwse Plantage. Deze golfbaan 
ligt in een bosrijke omgeving, wat zorgt voor een 
sfeervolle ambiance, maar ook voor schaduw op de 

Beluchten en bodem 
verbeteren in één werkgang

Met een importeurschap van diverse merken zou je bijna vergeten dat VGR Groep ook eigen producten voert. De beluchter TopChanger, die in 2015  

de Engelse Whatkit Award won, pakt in één werkgang verdichtingsproblemen aan en verbetert de water- en luchthuishouding. Golfbaan de Wouwse

Plantage schafte onlangs een TopChanger serie 4 aan en is daarmee de eerste baan in Nederland die dit apparaat in eigen beheer inzet.

Golfclub Wouwse Plantage aan de slag met VGR TopChanger

Greens verbeteren zonder 

golfers te hinderen
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Beluchten en bodem 
verbeteren in één werkgang
Golfclub Wouwse Plantage aan de slag met VGR TopChanger

baan en de noodzaak om water zo snel mogelijk 
 af te voeren. De TopChanger wordt hier naast 
de traditionele beluchter ingezet om de greens, 
voorgreens en tees te bewerken. Daarbij wordt het 
reguliere dress-zand gebruikt om de vette toplaag 
te verschralen en de structuur van de bodem te 
verbeteren. Daarbij wordt gebruik-gemaakt van 
dezelfde soort zand die de greenkeepers reeds 
gebruiken voor andere toepassingen. 

Deelen: ‘Door toevoeging van zand hopen we op 
een betere waterafvoer en structuurverbetering, 
met als gevolg dat na een paar jaar bewerken met 
de TopChanger een groter aandeel goede grassen 
overleeft.’ Hij zegt verrast te zijn over de hoeveel-
heid zand die de TopChanger kan inbrengen.  
‘De hoeveelheid is natuurlijk afhankelijk van de 
grootte van de green, maar ik denk gemiddeld 
toch al snel 3 à 3,5 kuub per green.’

Fingerspitzengefühl
Toen Greenkeeper op bezoek kwam, werd de 
machine inmiddels zo’n zes weken gebruikt 
en zowel mét als zonder toepassing van zand 
gebruikt. Bij bewerking zonder toevoeging  
van zand werden gaten gemaakt van wel 40  
centimeter diep. Mét toevoeging van zand is deze 
diepte minder, ongeveer 10 tot 15 cm, afhankelijk 

van het vochtgehalte en de vastheid van de grond 
waarop gewerkt wordt. Deelen heeft een goede 
eerste indruk van het apparaat. De machine maakt 
mooie diepe gaten, die egaal worden opgevuld. 
‘Als we hier een paar jaar mee bezig zijn, denk ik 
dat we ervan staan te kijken hoeveel goede  
grassen het overleven.’

De bestuurder van de TopChanger moet wel wat 
feeling met het apparaat ontwikkelen, vertelt de 
hoofdgreenkeeper. ‘Het is geen stofzuiger, de  
stekker in het stopcontact steken en gáán. Het is 
een gevoelig apparaat, waarvan de werking aan-
dacht verdient. Je moet ermee leren omgaan.  
Op de Wouwse wordt het apparaat in principe 
altijd bestuurd door dezelfde greenkeeper, met 
hulp van een collega die de waterslang verlegt en 
kijkt of het zand goed verdeeld wordt.’ Hans van 
den Hurk, sinds kort werkzaam bij VGR Groep,  
herkent dit wel. ‘En niet te vergeten: net als bij 
andere machines geldt ook hier dat de kwaliteit 
van het werk voor een groot deel afhankelijk is van 
hoe er met het materieel wordt omgesprongen.’

Deelen ziet in de toekomst kansen weggelegd 
voor het bijvullen van de zandbak. ‘Nu moeten we 
terugrijden om de bak bij te vullen. Op de fairways 
kun je nog wel een voorraad zand klaarzetten in 

‘Als we hier een paar jaar 

mee bezig zijn, staan we ervan

 te kijken hoeveel goede 

grassen er staan’

Na het nemen van een bodemmonster is duidelijk zichtbaar 

waar het zand is aangebracht.

ADVERTORIAL
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de buurt van de TopChanger, maar op greens is 
dat door het grote gewicht niet mogelijk.’ Het is 
dus zoeken naar een manier om er met een kleine 
voorraad zand naast de TopChanger op te rijden. 

Een goede opsteker voor Van den Hurk, die op 
zich neemt om de TopChanger verder te  
ontwikkelen en nadrukkelijk op de markt te  
profileren. Voorheen werkzaam bij een fabrikant 
van onderhoudsmachines voor watergangen, kijkt 
Van den Hurk met een frisse blik naar de voor hem 
relatief nieuwe golfsector. Het is frappant dat deze 
markt zo afwachtend is ten opzichte van dit  
apparaat, terwijl het zo veel voordelen biedt,  
vindt hij. 

Aan gebrek aan interesse ligt het in elk geval niet. 
Deelen vertelt dat sinds de aanschaf al diverse 
greenkeepers van collega-banen hebben  
aangeven het apparaat te willen bekijken. 

Op deze locatie zullen nieuwsgierigen even  
moeten wachten; bij de Wouwse Plantage heeft de 

TopChanger zijn laatste week van 2016 er namelijk 
op zitten. Gelukkig kunnen geïnteresseerden altijd 
bij VGR terecht voor meer informatie.

TECHNisCHE sPECiFiCATiEs
L x b x h:                         923 x 1818 x 855 mm
Leeg gewicht:   410 kg
Werkbreedte:                160 cm
Benodigd vermogen:   60 pk
Inhoud vulbak:              0,25 m3

Benodigd water:         3,5 m3/uur 
    bij minimaal 2 bar
Werksnelheid:               0,5 – 2 km per uur
Injectiedruk:                  280 bar

DRooG EN NAT zAND
De TopChanger kan modulair opgebouwd 
worden, zowel met een bak voor droog zand 
als met één voor nat zand. Met de natzand-
module kan dieper gewerkt worden dan met 
de droogzandmodule. Daardoor kunnen 
storende lagen gemakkelijker doorbroken 
worden, en de waterafvoer en het percentage 
organische stof in de bodem verbeterd  
worden. Terwijl droog zand al snel 70 euro  
per kuub kost, is dat voor nat zand hoogstens 
15 euro per kuub. Het lijkt erop dat er  
ongeveer het dubbele aan zand in de bodem 
gaat wanneer het zand nat is, maar toch wordt 
er al snel bespaard op de kosten.

Bij bewerking zonder 

toevoeging van zand werden 

gaten gemaakt van wel 40 

centimeter diep

ADVERTORIAL
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De deadline van de Green Deal 2020 om geen 
bestrijdingsmiddelen te gebruiken, komt steeds 
dichterbij. Maar duurzaam golfbaanbeheer gaat 
veel verder dan het niet meer inzetten van bestrij-
dingsmiddelen. Het betekent ook goed omgaan 
met water, want op veel plaatsen in de wereld 
hebben de mensen weinig tot geen water, en 
bewust kunstmest inzetten op het juiste moment. 
Gelukkig gebeurt er al heel veel op dit gebied, 
maar er is nog altijd ruimte voor verbetering, vindt 
William Boogaarts. Hij is werkzaam op Golfpark 
de Turfvaert en Golfbaan Stippelberg, maar nu 
aanwezig op Golfclub De Heelsumse, waar later die 
ochtend een bijeenkomst is met mensen van acht 
golfbanen om te spreken over duurzaam golfbaan-
beheer.  
‘Je bent altijd op zoek naar manieren om het 

onderhoud nog meer te verbeteren. Zo proberen 
we momenteel bewust te sturen op voeding: wat 
heeft de baan wanneer nodig? Ook het water 
stemmen we optimaal af. En wanneer moet je 
bepaalde cultuurtechnische ingrepen toepassen 
en wanneer moet je ze juist laten? Daarbij verschil-
len de bodemstructuur en de bodemkwaliteit 
natuurlijk ook per golfbaan.’ 

Positieve stimulans
Het jaar 2020 nadert met rasse schreden. 
Golfbanen moeten nu dus al weten waar ze staan 
en aan welke voorwaarden ze nog moeten vol-
doen om 2020 chemievrij in te gaan. Maar kun je 
wel zeggen dat je honderd procent onkruidvrij 
bent? De Greenkeeper van het jaar 2016 denkt niet 
dat dit een issue is; bepaalde bloemen horen er 

op sommige plaatsen nu eenmaal bij. ‘Het woord 
“onkruid” is al geen goed woord; je zou eigenlijk 
over “gewenste” en “ongewenste kruiden” moeten 
spreken’, meent hij. ‘Als je nu nog niet weet of je 
bodem gezond is en hoe het met je gras is gesteld, 
dan loop je achter.’ 
Over de vraag of Boogaarts aan duurzaam golf-
baanbeheer doet uit liefde voor de natuur of 
omdat het van hogerhand is opgelegd, moet hij 
even nadenken. Hij vond het wél heel vervelend 
dat hij laatst op een van de golfbanen tegen 
schimmel moest spuiten, want dat is natuurlijk 
niet goed voor de natuur. Nu mag deze noodgreep 
nog; straks is dat nog maar de vraag.
‘Ik denk dat de mensen die écht vooroplopen, 
duurzaam denken vanuit zichzelf. Die zijn thuis ook 
al bewust bezig met het scheiden van afval, heb-

Gericht voeding geven 
heeft de toekomst
William Boogaarts, greenkeeper van het jaar 2016, en Twan van Wijk van iCL Group praten op Golfclub De Heelsumse over het gebruik van minder 

chemie op de greens. Want ook iCL zal moeten inhaken op deze tendens, waardoor het accent steeds meer zal gaan verschuiven naar voeding per 

vierkante meter.

Auteur: Sylvia de Witt
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ben zonnepanelen op hun dak en dergelijke. Maar 
de druk vanuit de overheid stimuleert veel mensen 
in de positieve zin, denk ik. Er moet altijd een posi-
tieve stimulans zijn, waardoor mensen bewuster 
met hun onderhoud omgaan en op zoek gaan naar 
innovatieve producten.’ 
Voorlopig doen Boogaarts en zijn collega’s het 
onderhoud zo milieuvriendelijk mogelijk. Het 
afgelopen jaar heeft Boogaarts het gebruik van 
chemische onkruidbestrijding verminderd, maar ze 
zaten ook al heel laag. Honderd procent onkruid- 
en schimmelvrij zal in zijn ogen nooit lukken. Hij 
ziet tot zijn spijt hier en daar nog weleens wat 
schimmel of onkruid, maar als hij dan met een 
golfer praat, blijkt die daar helemaal geen last van 
te hebben. 
‘De beleving van een golfer is heel anders. Ik golf 
zelf ook en zet steeds vaker de bril van een golfer 
op. Dan ga ik na of het onkruid je in sommige 
gevallen belemmert om te spelen.’

Met weinig input een goede speelkwaliteit 
realiseren
De golfbanen waar Boogaarts werkzaam is, zijn 
weliswaar beide nieuw opgebouwd, maar verder 
heel verschillend. De Turfvaert is een baan waar 
roodzwenk domineert met zo’n 70 procent. ‘Het is 
een feit dat roodzwenk het meest duurzame gras 
is. Met weinig input van arbeid, water en meststof-
fen kun je een goede speelkwaliteit realiseren. Op 
de andere baan staat een hoog percentage struis; 
die grassoort heeft meer behoefte aan water en 
voeding. Je moet de juiste grassoort kiezen bij 
de bodem, de bespelingsdruk en je arbeid. Beide 
banen hebben een beregeningsvijver, maar daar 

zijn strikte voorwaarden aan verbonden. Beide 
golfbanen liggen deels in een natuurgebied of 
ertegenaan. We mogen maar een beperkte hoe-
veelheid water oppompen en dat moet netjes 
geregistreerd worden. De beregeningscomputer 
maakt het ook mogelijk om specifiek te sturen en 
gericht te beregenen.’
‘Op de Turfvaert hebben ze nog nooit op de greens 
gespoten. Als een baan wat ouder wordt en de 
grasmat gezonder en dichter, krijgen onkruid en 
schimmel minder kans. De vraag is: moet je je con-
centreren op het onkruid of op het gras? Als je de 
omstandigheden voor het gras goed maakt, krijgt 
onkruid minder kans.’

Verantwoordelijkheid voor de toekomst
Twan van Wijk, al veertien jaar werkzaam bij 
kunstmestfabrikant ICL, windt er geen doekjes 
om: gericht voeding geven is de nieuwe tendens. 
‘Dit heeft de toekomst. Bij ICL spreken we dan 
ook steeds meer over precisiebemesting. Ook 
onze organisatie heeft een verantwoordelijkheid 
voor de toekomst; ook wij moeten inhaken op 
chemievrij beheer, niet meer geënt op pesticides. 
Aan de andere kant neemt planten voeding op in 
minerale vorm, en dat leveren wij. We zullen altijd 
een positie in de golf- en sportbranche houden. 
Onderhoud wordt  nu meer preventief werken en 
zorgen dat het grasbestand goed is. Je moet je 

meer op het positieve focussen.’ 
Boogaarts kan het hier alleen maar mee eens zijn. 
‘We weten nu beter welke behoeftes planten heb-
ben; op dat gebied gaan we de komende jaren nog 
veel meer stappen zetten. We hebben ons altijd 
gefocust op de agrarische sector; daar was bio-
massa nummer één. Nu streven we naar voldoende 
herstel. We worden ons steeds bewuster van wat 
een grasplant nodig heeft. Tegenwoordig praten 
we over voeding per vierkante meter. Het wordt 
steeds specifieker en verfijnder.’
Van Wijk: ‘Het gaat inderdaad toe naar een basis-
voedingsplan in combinatie met plaatsspecifiek 
bemesten. Je moet dus niet continu de hele fair-
way bemesten, maar alleen waar het nodig is. De 
techniek laat ook toe om dat veel beter te doen; er 
komen steeds meer mogelijkheden voor duurzaam 
beheer.’

De ontwikkelingen op het gebied van duurzaam-
heid hebben grote invloed op het volume van de 
bestrijdingsmiddelen; dat neemt zienderogen af. 
Wat betekent dit volgens Van Wijk voor ICL?  
‘Dat klopt; ook wij hebben een verantwoordelijk-
heid als het gaat om voeding en duurzaam gebruik 
ervan. Ook plantversterkende middelen worden 
veel meer een thema. Samen met het waterma-
nagement, de bodemopbouw etc. bepalen deze 
middelen het totaalplaatje.’

William Boogaarts

‘Binnen onze organisatie 

spreken we dan ook 

steeds meer over 

precisiebemesting’



37www.greenkeeper.nl

Grote kunstmeststrooier
Tegenwoordig zie je dat er ook steeds meer blad-
analyses worden gedaan. 
Boogaarts: ‘Voor mijn roodzwenk bijvoorbeeld 
wil ik in de droge biomassa drie procent stikstof; 
dat vind ik optimaal. Bij zes procent in het blad zit 
ik tegen het optimum van de groei aan. Als ik er 
meer op spuit, gooi ik dat eigenlijk weg. We weten 

steeds meer; daardoor kunnen we de dosering 
steeds fijner afstellen.’
ICL biedt volgens Van Wijk verschillende technolo-
gieën aan om in die behoefte te voorzien. 
‘We willen producten aanbieden met additieven 
die ervoor zorgen dat die voedingsstoffen zo effi-
ciënt mogelijk door het blad worden opgenomen, 
om een maximaal rendement te behalen. Aan de 
andere kant hebben we ook een prachtig assorti-
ment gecoate voedingsstoffen. Die zorgen ervoor 
dat ook de basisbemesting op peil blijft, waardoor 
de grasmat mooi vol blijft.’

Boogaarts: ‘Bij bemesten is vloeibaar nu “hot”. Gras 
is afhankelijk van temperatuur en licht en heeft 
dus steeds een andere voedingsbehoefte. Als je 
elke week quick release-mest geeft, dus mest die 
snel vrijkomt, kun je de plant precies geven wat 
hij nodig heeft. Gecoate voedingsstoffen, daar-
entegen, komen vrij bij de juiste temperatuur. Op 
de grotere oppervlakken hoef je dan niet drie of 
vier keer per jaar, maar slechts één keer per jaar te 
rijden. Dat betekent minder arbeid en minder CO2-
uitstoot door de trekker.’

Dit wordt voor ICL ook een interessante ontwik-
keling, die door beide technologieën kan worden 
geboden. ‘Wij geloven in gecontroleerd vrijkomen-
de meststoffen’, verduidelijkt Van Wijk. ‘De korrel-

grootte op een green is een ander verhaal dan op 
een fairway. Continu een beetje geven betekent 
dat je geen groeipiek hebt. Maar tegenwoordig 
zijn de technieken zo verfijnd, dat je die pieken 
ook met vloeibare bemesting kunt terugbrengen. 
Deze ontwikkelingen volgen wij op de voet.’
Toen Boogaarts vijftien jaar geleden als greenkee-
per begon, werkte hij met een grote kunstmest-
strooier. Als je daar nu op terugkijkt, zie je dat er 
enorm veel is veranderd. ‘Ik denk dat we continu 
leren en door deze regelgeving zal dit proces 
alleen maar versneld worden. Ik vind het een heel 
positieve ontwikkeling’, zo besluit Boogaarts.

5 min. leestijd INTERVIEW

William Boogaarts Twan van Wijk

‘We worden ons steeds 

bewuster van 

wat die grasplant nu echt 

nodig heeft’
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Spreek gebruikers en leveranciers en je raakt  
overtuigd: GIS (een computerprogramma om  
GEO-informatie te verzamelen en visueel vast te 
leggen op digitale kaarten en aan het beheer te 
koppelen) is iets prachtigs. 

Google Earth
De NGF denkt dat het een onmisbare tool is bij  
het halen van de Green Deal 2020, die voorziet 
in chemievrij beheer van de Nederlandse golf-
banen. ‘Als ik tegenwoordig naar GIS kijk’, zegt 
Joris Slooten, manager afdeling banen van de NGF, 
‘denk ik altijd: dit had ik moeten hebben toen ik 
nog golfbaanbeheerder was. Maar vijf jaar geleden 
waren dat soort systemen nog heel duur en  
stonden ze nog in de kinderschoenen.’  

Ronald Buiting vanuit Buiting Advies, ontwikkelaar 
van het GIS-systeem GMP Golf, herinnert zich nog 
precies de eerste keer dat hij GIS in werking zag. 
‘Het was net als toen ik Google Earth voor het eerst 
zag. Je ziet het en beseft onmiddellijk: ja, dit is het! 
Tot dan toe zaten we met kaarten van 1 op 50.000 
met dunne pennen op de tekentafel met overleg-
papier banen in te tekenen.’ 

Koffievlekken
Voorbij is het uitvouwen van kaarten met  
koffievlekken erop en oude en nieuwe versies  
die circuleren. Iedereen die aan het beheer van  
een golfbaan werkt, heeft nu altijd dezelfde,  
up-to-date kaartenset die zijn gegevens uit de 
cloud haalt en ter plekke op de iPad of mobiel te 
raadplegen is. Iedereen kan erin werken. 

Informatie wordt in verschillende kaartlagen naar 
eigen inzicht vastgelegd. Een kaartlaag beregening 
en drainage, bijvoorbeeld, een kaartlaag  
bemesting, flora en fauna: het kan allemaal.  
Op golfbaan De Gelpenberg is onlangs een kaart-
laag bomenbeheer in GIS gecreëerd, na een  
verenigingsbrede discussie over een gesneuvelde 
monumentale boom. Van elke boom staat daarin  
aangegeven wat de status is. 130 zijn extra 
beschermd, wat betekent dat er zonder  
toestemming van het bestuur niets mee gebeurt. 

Het voordeel van GIS is dat de kennis niet meer in 
het hoofd van een enkele greenkeeper zit, maar 
wordt gedeeld, waardoor personen makkelijker 
vervangbaar zijn bij ziekte, vertrek of pensioen.  
De mogelijkheden zijn oneindig, schetsen de 

NGF lanceert golfbaandataviewer.nl; markt trekt neutraliteit federatie in twijfel

Gissen waar we naartoe gaan

De eerste onbemande grasmaaiers met gewasscanners rijden al rond bij De Enk Groen & Golf. Tegelijkertijd is Gis voor veel greenkeepers nog een  

ver-van-mijn-bedshow. De NGF moedigt iedereen in de golfsector aan het computersysteem ook te gaan gebruiken en lanceerde vorige maand de  

website golfbaandataviewer.nl. Niet alle Gis-leveranciers zijn hier even blij mee.

Auteur: Peter Voskuil
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5 min. leestijd

makers van de systemen. Gegevens worden visueel 
inzichtelijk gemaakt, je kunt ter plekke de status  
en historie van bepaalde zaken opvragen,  
storingen kunnen automatisch aan leveranciers 
worden gemeld, je kunt aantekeningen maken,  
je kunt zien waar je collega’s zijn en oeverloze 
zoektochten naar putten en andere zaken zijn 
eveneens verleden tijd. En, mooier nog, je kunt 
banen en gedeeltes van banen met elkaar ver-
gelijken. Waarom heeft het maaien een kostprijs 

van acht euro per uur terwijl het elders op twee 
euro ligt? Zwakke plekken van banen, bijvoor-
beeld door te veel schaduw of sproeiers die elkaar 
overlappen of bepaalde stukken niet bestrijken, 
worden met wetenschappelijke precisie in beeld 
gebracht. Joost Verhagen (Cobra): ‘Het gaat ook om 
archivering en borging. Een greenkeeper kan niet 
alles in zijn hoofd hebben. Je hebt het hier over 
big data.’ Dag na dag, jaar in, jaar uit, verzamelt het 
systeem gegevens. Bij De Enk rijden sinds kort de 
eerste onbemande maaimachines rond met  
verschillende sensoren en scanners die data  
verzamelen. Daarnaast moet je volgens Verhagen 
ook denken aan drones, vliegtuigen en satellieten 
die het beheer van de golfbaan steeds  
professioneler maken. 

Chagrijn
Prachtig allemaal, maar GIS blijkt ook tot chagrijn 
te kunnen leiden. De NGF presenteerde onlangs 
golfbaandataviewer.nl, een GIS-systeem waarop 
alle golfbanen op de kaart van Nederland staan 
aangegeven. De NGF vraagt haar leden om in 
samenhang met geografische gegevens zo veel 
mogelijk beheerinformatie onder de eigen baan te 
hangen. De bedoeling is zo een transparante data-
base te laten ontstaan, een publiek platform, waar-
op in één oogopslag vanuit nationaal perspectief 
te zien is hoe het ervoor staat met de golfbanen 
van Nederland. Buren van golfbanen en kritische 
organisaties kunnen tot in detail bekijken hoe het 
golfbaanbeheer wordt ingevuld door de golfsector. 

‘Dat zijn vragen waarvan je weet dat we ze vroeg 
of laat moeten beantwoorden’, zegt Joris Slooten. 
‘Golfbanen zijn nu nog blinde vlekken in data- 
bases. Maar onbekend maakt onbemind. Golf is 
altijd een gesloten wereldje geweest, maar we 
doen het best goed en mogen trots zijn op wat we 
doen.’ 

Naast het bieden van meer transparantie wil de 
NGF met de golfbaandataviewer ook het gebruik 
van GIS aanmoedigen (driekwart van de markt 
werkt nog zonder GIS) en ervoor zorgen dat er één 
GIS-golfstandaard komt, zodat in de toekomst data 
zonder problemen gekoppeld kunnen worden.  
De NGF heeft daarbij gekozen voor het systeem 
van Buiting Advies, dat gebruikmaakt van de zoge-
heten ESRI-software. Volgens NGF en Buiting is dat 
de meest universele GIS-taal, die het makkelijkst 
aan te sluiten is op databases buiten de sector, 
met gegevens over klimaatzones, grondwater-
standkaarten, provinciegegevens, leidingtrajecten 
enzovoort. 

Non-argument
De twee andere partijen met een GIS-systeem in 
de branche, Cobra en NL Adviseurs, vinden dat  
een non-argument. Hun systemen zijn net zo  
universeel, zeggen zij. Volgens hen kiest de NGF 
met de golfbaandataviewer nadrukkelijk partij voor 
een marktsysteem. ‘Je kunt dit niet doen en dan 
volhouden dat er van enige neutraliteit sprake is’, 
zegt Joost Verhagen van Cobra. ‘De NGF had veel 
beter de markt zijn werk kunnen laten doen.  
Het enige wat de NGF had moeten doen, is vast-
stellen  welke uniforme taal we met elkaar moeten 
gebruiken. Een IM-Golf, zoals IM-Geo of IM-BOR, 
die in de openbare ruimte worden gebruikt. De 
NGF had geen applicatie, maar een standaardtaal 
moeten ontwikkelen.’ Zoals het nu gaat, worden 
volgens Verhagen gebruikers toch in de richting 
van het GIS-systeem van Buiting geleid. Een nadeel 
van de nu genomen beslissing van de NGF is 

ACTUEEL

Informatie wordt in  

verschillende kaartlagen 

naar eigen inzicht 

vastgelegd

Beregeningskaart onmisbaar voor golfbanen
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volgens hem dat golfbanen straks minder  
makkelijk kunnen wisselen van softwareleveran-
cier. ‘De NGF had de markt vrij moeten laten’, zegt 
hij. Collega Guido Hamelink van NL adviseurs 
houdt zich liever wat op de vlakte. Aan de intro-
ductie van golfbaandataviewer.nl gingen mislukte 
gesprekken vooraf die tot doel hadden om met 
drie leveranciers gezamenlijk iets te lanceren. 
‘Ik vind het nog steeds jammer dat daar de indruk 
is ontstaan dat NL adviseurs en Cobra niet zouden 
willen meewerken aan een golfbaandataviewer’, 
aldus Hamelink. Natuurlijk vindt hij het jammer 
dat de NGF voor het systeem van Buiting heeft 
gekozen, maar belangrijker vindt hij het dat de 
NGF zo achter het gebruik van GIS is gaan staan. 
NL adviseurs is alweer in gesprek met NFG over de 
golfbaandataviewer. 
Joris Slooten haast zich op zijn beurt te verzekeren 
dat de NGF zich wel degelijk neutraal opstelt. ‘Wij 
beperken ons tot onze eigen insteek, de nationale 
kaartlaag. We hebben geprobeerd een voorzet te 
doen en door centraal in te kopen goedkoper te 
werken. Niks is verplicht.’ 

Volgens Ronald Buiting van Buiting Advies verdient 
de NGF juist lof. Door de move die de federatie met 
golfbaandataviewer.nl maakt, wordt het voor  
partijen die nog niet gebruikmaken van  
GIS simpeler en goedkoper dan ooit om kennis  
te maken met het computersysteem. De eenvou-

digste basisvorm van het systeem kan voor een 
derde van de normale prijs worden binnengehaald. 
Verhagen: ‘Dit is iets wat iedere baan zelf zou  
moeten regelen. Ik zou zeggen: golfbanen, ga zelf 
op zoek en laat je niet opleggen door de golf-
federatie met wie je moet werken. Vraag alle drie 
de leveranciers een keer op de koffie en kijk welk 
systeem het beste past bij jou.’

Mini-enquête
Het succes van golfbaandataviewer.nl staat of valt 
naast dit alles met de bereidheid van golfbanen-
beheerders om daadwerkelijk aanvullende data 
onder de nationale kaart te hangen. 
Medio november nodigde NL adviseurs de  
gebruikers van zijn systeem GolfGIS uit op zijn 
kantoor in Velp. Daar werd de mobiele service 
van GolfGIS gepresenteerd. Greenkeepers, baan-
commissarissen en andere betrokkenen kunnen 
voortaan met de mobiel of iPad op de baan zelf 
aangeven waar wat moet gebeuren of waar wat 
is gedaan. Een voorzichtige mini-enquête onder 
ruim een derde van de klanten op die bijeenkomst 
bracht aan het licht dat veel beheerders op voor-
hand niet tegen het openbaar maken van beheer-
data zijn. Toch was er ook duidelijk terughoudend-
heid te proeven. ‘Eerst zien’, reageerde een van de 
greenkeepers ietwat sceptisch en zijn opmerking 
werd met instemming ontvangen. Het delen van 
sommige data ligt gevoelig. 

De inschatting van Joost Verhagen van Cobra 
is dat beheerders tachtig procent van hun data 
altijd voor zichzelf zullen houden. ‘Grote bedrijven 
met meerdere golfbanen zullen zich wel drie keer 
achter de oren krabben voor ze de concurrent met 
bepaalde gegevens willen laten kennismaken’, 
denkt hij.

De NGF had 

geen applicatie, 

maar een standaardtaal 

moeten ontwikkelen

Joris Slooten

Ronald Buiting

Joost Verhagen

Hoogtebeelden kunnen inzicht geven in oorzaken wateroverlast
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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.

UiTBREiDiNG LAC DE L'EAU D'HEURE

Lac de l'Eau d'Heure, gelegen ten zuiden van Charleroi, maakt deel uit van een 
groot complex met veel vakantieparken, bungalows en binnenkort ook een 
hotel. Sinds kort kan er ook gegolfd worden: de golfbaan ligt aan het grootste 
meer van België. Er is ongeveer 300 hectare beschikbaar voor golf en de ver-
dere ontwikkeling daarvan. Momenteel wordt er een grote golfschool aange-
legd met een driving range (300x150 meter) met allerlei targets, oefengreens, 
oefenzones met chipping en putting greens. Naast de driving range liggen er 
drie experience holes, een par 4 van 350 meter, een par 3 van 150 meter, en 
een par 5 van 450 meter, om de nieuwe golfer onmiddellijk op de baan te kun-
nen laten spelen en het echte golfgevoel te kunnen geven. Naast deze oefen-
holes worden er ook 9 championship holes aangelegd met een totale lengte 
van net boven de 3000 meter, met verschillende afslagplaatsen voor spelers 
van verschillende niveaus. Er werd ook nog een 9 holes compact course voor-
zien langs het meer. Alle greens en tees werden in kunstgras aangelegd. South 
West green was hier zowel de leverancier als de plaatser van alle kunstgras. Dit 
is momenteel het grootste kunstgrasproject in Europa van dat bedrijf.

Aanneemsom: 1.200.000 euro
opdrachtgever: Lacs de l'eau d'heure 
Contactpersoon opdrachtgever: Vincent Lemercinier
Contactgegevens opdrachtgever: 00.32.71.50.92.92
Architect: Diamond Golf Architects
Contactpersoon architect: Dimitri van Hauwaert, +32 497 55 55 44
dimitri@diga.be
Aannemer: George Dupont
Contactpersoon aannemer: George Dupont, +32 19 65 53 96

Be social 
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BEzANDEN oLD CoURsE LoENEN

In de laag gelegen veenachtige polder, in Loenen aan de Vecht, 
is in 2007/2008 door De Ridder een Inland Linkscourse aan-
gelegd.  Tijdens de aanleg is grond aangevoerd, gemoduleerd 
en zijn de direct bespeelbare onderdelen van de baan sterk 
verschraald met zand. De activiteit van wormen, de weelderige 
groei van het gras en de hoge grondwaterstand, heeft in de 
loop der jaren, ondanks regelmatig zwaar bezanden, de oplaag 
van de voorgreens, aprons en fairways ernstig doen vervetten. 
Oppervlakte water werd hierdoor te traag afgevoerd, met als 
gevolg een gesloten baan door een sompige, instabiele en 
onbespeelbare toplaag.  Om dit probleem aan de pakken is 
samen met de baancommissie, t.b.v. een stabiele toplaag, een 
meerjarenplan van aanpak gemaakt. Naast reguliere onder-
houdsmaatregelen, wordt er om de 4 á 5 jaar 2 cm dik bezand 
(200m3/ha), conisch geprikt en wordt het zand in de gaten 
gesleept. Het resultaat is dat de baan nu in de winter en in de 
zomer open is. Met als "The proof of the pudding", dat de  
afgelopen periode omliggende banen gesloten waren en  
OCL vol trots bespeelbaar was. 

Aanneemsom: € 25.000,-
opdrachtgever: Golf Vereniging Old Course Loenen
Contactpersoon opdrachtgever: Igor de Koning
Architect: Alan Rijks, www.alanrijks.nl
Aannemer: De Ridder B.V.  Golf-, sport- en groenvoorzieningen
Contactpersoon aannemer: Frank de Ridder en Gerard Schoenaker

BEREGENiNGsiNsTALLATiE VooR EDEsE GoLFCLUB

De beregeningsinstallatie van de Edese Golfclub is verbeterd met 
het door Aquaco geïnstalleerde Perrot systeem met Hydra sproeiers. 
Daarnaast is de beregeningsinstallatie uitgebreid voor de 13 oranje tees. 
Er zijn in totaal 60 decoders geplaatst welke worden aangestuurd door 
het Perrot Satellite systeem met PC en monitor. Ook is er een regen-
sensor aan de installatie toegevoegd.

opdrachtgever: Edese Golfclub 
Contactpersoon opdrachtgever: De heer J. van Eerden
Contactgegevens opdrachtgever: 026-4821985
Leverancier: Aquaco 
Contactpersoon leverancier: Denise Peter
Contactgegevens leverancier: d.peters@aquaco.nl

UiTBREiDiNG GoLF DU HARAs iN LUiK

Golfbaan du Haras, gelegen in de buurt van Luik, is een golfschool bestaande uit 
9 kleine holes. De nieuwe eigenaren hebben grond bij kunnen kopen, en wilden 
daarom van de bestaande baan een volwaardige 9-hole baan maken. In de eerste 
fase zijn 3,5 nieuwe holes gebouwd en 6 nieuwe greens aangelegd. Zodra deze 
speelklaar zijn, worden er verdere werken uitgevoerd op de bestaande baan om 
zo ten alle tijde negen holes speelbaar te hebben. Er worden twee par 5 gebouwd, 
waardoor binnenkort een par 36 beschikbaar is. Bestaande holes worden samen-
gesmolten of gewoon verlengd. 

Aanneemsom: 600.000 euro
opdrachtgever: Golf du Haras
Contactpersoon opdrachtgever: voorzitter Christian Zandona en vice voorzitter 
Guy Lucas, +32 87 22 24 10
Architect: Diamond Golf Architects
Contactpersoon architect: Dimitri van Hauwaert, +32 497 55 55 44 
dimitri@diga.be
Aannemer: Leidgens
Contactpersoon aannemer: Morgan Leidgens, +32 485 50 31 67



PROJECTEN

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

NLadviseurs

RENoVATiEWERKzAAMHEDEN oP HET RijK 
VAN NijMEGEN

Net zoals vorig jaar rond deze tijd heeft SBA in de 
maand november renovatiewerkzaamheden uit-
gevoerd op het Rijk van Nijmegen op holes 2 t/m 
6 van de Nijmeegse baan. Dit jaar zijn net als vorig 
jaar weer een half hectare sneeuwbes gerooid en 
zijn er een aantal elementen veranderd. Zo is een 
nieuwe geul gecreëerd links van hole 3, die vloei-
end in het landschap diende te worden ingepast. 
Verder is de herentee van 3 en 5 verhoogd, een 
greenbunker bij hole 3 en een fairwaybunker op 
hole 6  aangelegd.

opdrachtgever: Rijk van Nijmegen
Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. Hans Blaauw
Architect: Alan Rijks
Aannemer: SBA Golf & Groen B.V.
Contactpersoon aannemer: dhr. Pierre Janssen
 

RENoVEREN AMsTERDAMsE GoLF CLUB

De Ridder en Jol Golf Design renoveren de Amsterdamse Golf Club, in samen-
werking met het eigen team. Jaarlijks werkt de Amsterdamse Golf Club aan 
onderdelen van de baan die een verbetering behoeven, aanvankelijk zijn 
het vaak de technische overwegingen die de aanzet geven, maar uiteindelijk 
wordt het door het verfraaien en het speltechnisch aantrekkelijker maken, 
ook een mooi project en wordt voldoende support bij de leden verkregen. 
Hoofdgreenkeeper Frank Klaver: “Van de winter hebben we drie grote Abelen 
naast green 6 verwijderd, zij hadden wortels tot in de green. Bij het verwijderen 
hiervan zou de omgeving van de green behoorlijk beschadigd worden. We heb-
ben er toen voor gekozen om het hele gebied aan de linkerzijde van de green 
opnieuw in te richten met run offs en heuvels op de scheiding met hole 7”. 
Ook het terrein rond de afslagen van hole 7 en de carry is geheel aangepakt 
vanwege de slechte toegang tot de tees en omdat het vlakke gebied te nat was. 
Het is nu veranderd in een geonduleerd terrein, waar de paden direct langs de 
tees lopen en het water via putjes snel wordt afgevoerd. 

opdrachtgever: Amsterdamse golfclub
Architect: Jol Golf Design
Contactpersoon architect: Gerard Jol
Aannemer: J. de Ridder
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De aanleg van een groot aantal golfbanen in 
Nederland, evenals een verscheidenheid aan 
banen in Duitsland – zowel 9 als 18 holes – heeft 
het bedrijf al op zijn conto staan. Momenteel 
legt Jos Scholman in Cromvoirt een compleet 
nieuwe 18 holes golfbaan aan waar voorheen een 
uitgestrekt maisland en een natuurgebied was. 
Ook wordt het onderhoud verzorgd op golfbaan 
Waterland Amsterdam en golfpark Soestduinen en 
worden er geregeld renovatiewerkzaamheden uit-
gevoerd op verschillende banen. En per 1 januari 
2017 wordt er gestart op de golfbaan in Cochem, 
helemaal passend binnen de verdere uitbreiding 
van de sportactiviteiten die men bij Jos Scholman 
voor ogen heeft. 

Alles in eigen hand
Ze denken mee, geven advies en voeren de  
afgesproken werkzaamheden vakkundig uit.  
En dat allemaal met eigen kennis, kunde en  
benodigde mensen en materieel. Hulp van buiten 
wordt alleen aangetrokken ter aanvulling of bij 

zeer specialistische onderdelen in een project.  
Ze hanteren tenslotte niet voor niets het motto: 
‘Alles, maar dan ook alles, in eigen hand’. 

Slagkracht
Er was al veel kennis in huis bij de medewerkers 
die actief zijn in golf, maar met de komst van Hans 
Kok, Taco Tolsma, Marc Greep, Jannes Landkroon 
en Jesse van ‘t Land is er in de loop der tijd nog 
meer specialistische mankracht bij gekomen. Ook 
hun kennis wordt gedeeld, verdeeld en ingezet 
bij de diverse golfprojecten die reeds liepen of 
nog verwacht worden. Dit maakt het team van Jos 
Scholman nog sterker en vergroot bovendien de 
slagkracht om mooie werken te kunnen realiseren.  

Volledig ontzorgen 
De opdrachtgever volledig ontzorgen en alle 
voorkomende werkzaamheden op de golfbaan 
verzorgen, met als doel de baan doorlopend naar 
een hoger niveau te tillen. Van tee tot green en 
alles wat op en rond de golfbaan groeit en bloeit 

Beweging op de golfbaan  
Jos Scholman groeit door op het gebied van golf

Jos Scholman is een aannemingsbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw en sport- en cultuurtechniek. Het bedrijf gaat geen uitdaging uit de weg en 

realiseert met vele vakbekwame medewerkers tal van projecten op het gebied van infra, sport en groen. En dat inmiddels al ruim 40 jaar, met nu  

zo’n 200 mensen in dienst. Aanleg, onderhoud en renovatie van vele verschillende buitensportaccommodaties is letterlijk de tak van sport waarin 

Jos Scholman al jaren actief is. Met de in het verleden opgebouwde expertise en ervaring maakt de organisatie nu al een tijdlang een groei door op 

het gebied van golf.

Aanleg 18 holes golfbaan te Cromvoirt.

Hans Kok: ‘We beschikken zelf over al het benodigde  

materieel voor de realisatie van onze golfprojecten.’
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kan door Jos Scholman onderhouden worden. 
Enerzijds wordt er gewerkt met een langetermijn-
visie en dagelijks doelgericht onderhoud  
uitgevoerd. Anderzijds worden er ook tal van  
werkzaamheden op projectbasis uitgevoerd, altijd 
met de ambitie om de baan (nog) beter maken.  
De medewerkers onderzoeken, adviseren, beheren 
en renoveren in samenwerking met opdracht-
gevers en golfarchitecten, bijvoorbeeld om een 
bestaande baan droger, uitdagender, veiliger of 
fraaier te maken. In een zo kort mogelijke tijd en 
met zo weinig mogelijk overlast voor de spelers. 

Duurzaam
Dat de markt voor een verandering staat, daarvan 
is men zich bij Jos Scholman terdege bewust. 
Het bedrijf is gecertificeerd op het hoogst haal-
bare niveau van de CO₂-prestatieladder en denkt 
voortdurend in duurzame oplossingen. Het kan 
immers altijd slimmer, zuiniger en beter. Zo heeft 
Jos Scholman al lange tijd geleden middelen 
doordacht en ontwikkeld die perfect inspelen op 
de Green Deal. Het uitgebalanceerde producten-
gamma binnen het concept van de totaaloplossing 
is geheel gebaseerd op natuurlijke en biologische 
ingrediënten en richt zich op de oorzaak in plaats 
van op symptoombestrijding. 

Proactief
Inmiddels staat er dagelijks een zeer goed op 
elkaar ingespeeld golfteam paraat, zowel  
binnen op kantoor als buiten in het veld. De grote 
diversiteit aan eigen materieel maakt het bij Jos 
Scholman beschikbare gereedschap voor de golf-
baan compleet. En gereed om nog veel meer werk-
zaamheden op het gebied van golf te realiseren.  

‘Alles, maar dan ook alles, 

in eigen hand’

Maaibeeld golfpark Soestduinen, Soest.

Realisatie wateroversteken golfbaan The Dutch, Spijk. Onderhoud op golfbaan Waterland, Amsterdam.

ADVERTORIAL

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6365
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In mijn vijf jaar als baancommissaris van Golfclub 
Toxandria en tien jaar als lid van de Commissie 
Greenkeeping van de NGF heb ik gezien hoe ver-
woestend schaduw is voor een putting green, zelfs 
al staat de boom in kwestie buiten een bepaalde 
straal rond de green.

Zonlicht bestrijkt een breed spectrum aan kleuren 
(zie onder). Slechts een klein deel van dit spectrum 
wordt gebruikt door de bladeren van planten voor 
groei door fotosynthese. Dit deel is niet zichtbaar 
voor het menselijk oog. Elke plant die in de  
schaduw van boombladeren leeft, is ernstig  
gehandicapt, soms zelfs zozeer dat hij het niet 
overleeft.

De bovenste grafiek in de figuur hier rechts toont 
het deel van het zonlicht dat zichtbaar is voor het 
menselijk oog. De onderste grafiek in dezelfde 

Bomen en schaduw

De meeste mensen weten niet goed hoe bomen en de bodem in elkaar zitten en hoe uitgebreid het wortelgestel is.  

Auteur: Jeff Collinge (vert. Kelly Kuenen)

Schaduw kan verwoestend werken voor planten



ACHTERGROND2 min. leestijd

figuur laat het deel zien dat door planten gebruikt 
wordt voor groei; dit gedeelte is niet zichtbaar voor 
het menselijk oog. Men kan dus niet zien dat  
planten in de schaduw onvoldoende zonlicht 
krijgen.

De rode lijn in de grafiek hieronder toont de  
hoeveelheid energie die afkomstig is van zonlicht. 
De groene lijn toont de kleine hoeveelheid energie 
die het gras onder een bladerdak bereikt.

De andere factor die van invloed is op de planten-
groei is de beschikbaarheid van water en voeding, 
die worden opgenomen door de wortels van  
planten en bomen. De meeste mensen denken  
dat het wortelgestel niet verder reikt dan de  
takken van een boom. Dat is onjuist; de wortels 
van een boom reiken aanzienlijk verder dan het 
uiteinde van de langste tak.

We love making water work

www.aquaco.nl

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

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6366
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Tot 2017 was de Nederlandse wetgeving voor 
groen en natuur ondergebracht in drie wetten: de 
Boswet (behoud en bescherming van bossen en 
grotere oppervlakten groen), de Flora- en faunawet 
(bescherming van planten- en diersoorten) en de 
Natuurbeschermingswet 1998 (bescherming van 
natuurgebieden).
 
Het samenvoegen van deze drie wetten tot de 
nieuwe Wet natuurbescherming zou moeten zor-
gen voor minder regels en een makkelijke toepas-

baarheid van de wet. De Rijksoverheid beschrijft de 
volgende hoofdpunten van de nieuwe wet:
• Bescherming en behoud van planten en dieren is 
  een van de hoofdzaken van de wet;
• de verantwoordelijkheid voor handhaving komt 
  bij de provincies te liggen. De Rijksoverheid blijft 
  verantwoordelijk voor het beleid van grotere 
  wateren;
• de aanvraag van vergunningen verloopt via de 
  betreffende gemeente, de provincie kan een 
  aparte natuurvergunning verstrekken;

• provincies, grondeigenaren, dier- en natuur-
  organisaties en jagers maken samen een fauna-
  beheerplan om de hoeveelheid afschot via jacht 
  vast te leggen.

De Wet natuurbescherming verdeelt de bescherm-
de soorten in drie groepen, met elk hun eigen 
regels. Deze regels worden ook wel beschermings-
regimes genoemd. De volgende drie groepen 
worden gebruikt:

Wet natuurbescherming: 
wat verandert, wat blijft 
hetzelfde?

In 2017 verandert de Nederlandse natuurwetgeving. Samengevat: de Boswet, Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998 worden samen-

gevoegd. Deze nieuwe wet gaat de Wet natuurbescherming heten. Wordt het straks makkelijker om bos te vellen of juist moeilijker? Worden soorten 

straks beter beschermd of juist minder? Hoe moet ik me voorbereiden op de veranderingen? 

Auteur: Guido Hamelink 

Boswet, Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet voortaan teruggebracht 

tot één Wet natuurbescherming

Bij alle werkzaamheden, zoals hier de bouw van een 
 sluis op Golfbaan Sluispolder, is de nieuwe wet 

natuurbescherming van kracht (foto Dave Muis). 
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1. beschermde soorten volgens de Vogelrichtlijn;
2. beschermde soorten volgens de Habitatrichtlijn;
3. nationaal beschermde soorten.

Tevens kunnen provincies algemene vrijstellingen 
voor soorten in hun provincie verlenen. De meeste 
provincies hebben inmiddels (concept)verordenin-
gen opgesteld, waarin de lijsten met vrijgestelde 
soorten planten en dieren staan vermeld.
Vergelijkbaar met de Flora- en faunawet is de  
algemene zorgplicht voor alle in het wild voor-
komende planten en dieren. De zorgplicht houdt 
in dat werkzaamheden die nadelig kunnen zijn 
voor dieren en planten, in redelijkheid zo veel 
mogelijk worden voorkomen. 

Wanneer krijg ik te maken met de Wet 
natuurbescherming?
Op basis van de drie beschermingsregimes en 
in combinatie met de zorgplicht hebt u bij alle 
werkzaamheden in het terrein te maken met de 
Wet natuurbescherming. Gaat het echter om stan-
daard-beheermaatregelen (bestendig beheer), dan 
kan overmatige bureaucratie worden voorkomen 
door een gedragscode te implementeren.

Gaat het om meer ingrijpende maatregelen (ruim-
telijke ontwikkeling) waarbij de verbodsbepalingen 
uit de Wet natuurbescherming mogelijk kunnen 
worden overtreden, dan bent u verplicht een ver-
gunning aan te vragen:

• bij het vellen van meer dan 10 are (bijvoorbeeld: 
  het volledig verwijderen van een bosvak tussen 
  twee holes) of bij het verwijderen van bomen in 
  een rijbeplanting van 20 bomen of meer (bijvoor
  beeld het onderbreken van een laan ten behoeve 
  van een nieuwe hole);
• bij werkzaamheden die mogelijk schade aan 
  beschermde soorten veroorzaken (bijvoorbeeld 
  het schonen van een poel of vijver waarin de 
  alpenwatersalamander voorkomt, of het maaien 
  van een stuk vochtige natuur-rough met heide 
  waar het gentiaanblauwtje is waargenomen);
• bij werkzaamheden die mogelijk een negatief 
  effect zullen hebben op een Natura 2000-gebied.

Praktijkvoorbeeld: maaien van oevers
Om inzichtelijk te maken hoe de Wet natuurbe-
scherming werkt in de praktijk, wordt hieronder 
beschreven hoe het maaien van oevers in zijn werk 
kan gaan.

De greenkeepers werken met een goedgekeurde 
gedragscode: 
• De juiste manier van maaien (met welke 
  machine(afstelling), welke frequentie en in welke 
  periode van het jaar, welke voorbereidingen 
  moeten worden getroffen) is beschreven in een 
  werkprotocol (werkdocument voortkomend uit 
  de gedragscode).
• De greenkeepers voeren het maaiwerk uit aan de 
  hand van de beschrijvingen in het werkprotocol.

De greenkeepers werken zonder een goedge-
keurde gedragscode:
• Een expert beoordeelt of er beschermde soorten 
  voorkomen in de oevers die worden gemaaid.  
   De expert beoordeelt ook of het maaien van  

de oever mogelijk schade veroorzaakt aan de 
beschermde soorten.

• Als er beschermde soorten voorkomen, moet er 
  een ontheffing worden aangevraagd.
• In deze aanvraag moet worden beschreven op 
  welke wijze schade aan de beschermde soorten 
  wordt voorkomen en op welke wijze de oevers 
  gemaaid worden (met welke machine(afstelling), 
  welke frequentie en in welke periode).
• Bij goedkeuring van de aanvraag mag er worden 
  gemaaid in de gunstigste periode waarin een 
  beschermde soort minimale last ondervindt van 
  de werkzaamheden.

Wat moet ik doen?
1. Maakt u gebruik van een werkprotocol dat is 
afgeleid van de Gedragscode Natuurbeheer of de 
Gedragscode Bosbeheer? Dan kunt u dit blijven 
hanteren tot naar verwachting eind 2017, om op 

die manier bestendig beheer toe te passen op uw 
golfbaan. Hoewel er nu wordt gewerkt met een 
andere soortenlijst, blijft de bescherming voor 
soorten zoals die is geformuleerd in uw gedrags-
code van kracht. Naar verwachting eind 2017 
zullen de genoemde gedragscodes waarschijnlijk 
zijn vernieuwd en aangepast aan de Wet natuur-
bescherming. Het beheer en het onderhoud van 
het golfterrein kunnen dan conform deze nieuwe 
gedragscodes worden uitgevoerd.

2. Maakt u nog geen gebruik van een gedragscode, 
overweeg dit dan en let in ieder geval op het tijdig 
aanvragen van ontheffingen.

3. Bij grotere aanpassingen (ruimtelijke ontwikke-
ling) dient u een ontheffing aan te vragen indien 
niet kan worden uitgesloten dat verbods- 
bepalingen uit de Wet natuurbescherming  
mogelijk worden overtreden.

Voor het aanvragen van een ontheffing kunt u 
terecht bij:
• uw gemeente: voor ruimtelijke ingrepen zoals 
  bomenkap, bouw- en sloopwerkzaamheden en 
  ontheffingen ten aanzien van beschermde 
  planten- en diersoorten. Dit doet u via de website 
  van het Omgevingsloket;
• uw provincie: voor aparte natuurvergunningen 
  (bij handelingen die schade veroorzaken aan 
  Natura 2000-gebieden of provinciaal beschermde   
  gebieden), ontheffingen voor jacht om schade te 
  beperken en overige ontheffingen.

Bescherming en behoud 

van planten en dieren 

is een van de hoofdzaken 

van de wet

U hebt bij alle werkzaam-

heden in het terrein 

te maken met de Wet 

natuurbescherming
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Huidige stand van (beleids)zaken
Doordat provincies weer een grotere verantwoor-
delijkheid krijgen, vraagt de implementatie van 
de wet wat tijd en aandacht. Provincies die hun 
verordeningen omtrent natuurbescherming voor 
de komende jaren hebben vastgelegd in hun 
beleidsstukken, zijn op het moment van schrijven 
van dit artikel:

• provincies met vastgestelde en goedgekeurde 
  verordeningen: Noord-Holland en Flevoland;
• provincies met verordeningen in concept/
  ontwerp: Groningen, Noord-Brabant, Limburg, 
  Zuid-Holland, Friesland, Drenthe, Overijssel, 
  Utrecht, Gelderland, Zeeland. 

Provincies die nog geen invulling hebben gegeven 
aan de Wet natuurbescherming op het gebied  
van vrijgestelde soorten in het geval van  
bijzondere werkzaamheden of wanneer er sprake 
is van bestendig beheer:
• Overijssel en Utrecht.

Naar verwachting zullen alle provincies eind 
december hun verordeningen rondom de  
implementatie van de Wet natuurbescherming 
goedkeuren en vaststellen.  

Range King B.V.
Dirk Storklaan 23-24
2132 PX HOOFDDORP
The Netherlands

www.rangeking.eu
info@rangeking.eu
+31 (0)23 562 3855

QUICCUP® De beste en snelste oplossing bij wintergreens! 

· De Quiccup®, een Nederlands innovatief product.
· De Quiccup® is bewezen de ideale toepassing voor op de wintergreens. 
· De Quiccup® een stalen ring met tuimelende kunststof klepjes.
·  Geen speciale werktuigen nodig. Nooit problemen door omwaaien  
of waterstand.

· In seconden legt U  een Quiccup® om de normale cup.
·  Wisselen tussen zomergreen en wintergreen gaat net zo snel als bij het  
omsteken van de normale cup.  Minder slijtage en dus tijdsbesparing. 

·  De vlag blijft in de hole staan, dus sneller spel en geen gedoe met  
‘stoklengte’ voor putten. 

·  Op de zomergreens veel sneller spel (ca. 50 min voor 18 holes),  
veel meer plezier en veel minder slagen nodig (www.quiccup.com).

Hebt U de Quiccups®  
al op de wintergreens?

De auteur, Guido Hamelink 
(g.c.hamelink@nladviseurs.nl), is directeur van 
het adviesbureau NL Adviseurs. NL adviseurs 
is actief op het gebied van beheer en advies 
rondom golfbanen en natuurterreinen.

De implementatie 

van de wet 

vraagt wat tijd en 

aandacht

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6367
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Lees dan hieronder meer over het nieuwe 
cursusaanbod van HAS Kennistransfer en 
Bedrijfsopleidingen: de cursus Smart & clean 
beheer en de cursus Optimale vitaliteit en 
kwaliteit van de grasmat. 

Cursus Smart & Clean beheer 
Bent u verantwoordelijk voor het beheer van 
een golfbaan en heeft u behoefte aan  
verdieping van uw kennis en het vergroten  
van uw inzicht op het gebied van precisie 
technieken en robotisering? Dan is de cursus  
Smart & clean beheer iets voor u!

Bij het beheer van de grasmat worden steeds 
indringender de vragen gesteld waar, wanneer  
en hoeveel er beregend, bemest en bewerkt  
moet worden. Om deze vragen te kunnen beant-
woorden, wordt steeds meer gebruikgemaakt van 
precisietechnieken en robotisering. Na de twee-
daagse cursus Smart & clean beheer bent u weer 
op de hoogte van deze nieuwe ontwikkelingen 
en kunt u deze toepassen in de praktijk. Iedere 
cursusdag heeft een eigen hoofdthema. De eerste 
dag is gericht op de groei en ontwikkeling van een 
gezonde grasmat; de tweede cursusdag gaat in op 

het sturen en interpreteren van data door middel 
van precisietechnieken en robotisering. De cursus 
start op 11 januari 2017 en is onderdeel van de 
opleiding Hoofdgreenkeeper. 

Cursus Optimale vitaliteit en  
Kwaliteit van de grasmat
De basis van een vitale grasmat is een duur-
zaam beheerde uitgebalanceerde bodem.  
Wilt u meer inzicht krijgen in de manieren  
waarop u de grasmat vitaal en bespeelbaar 
houdt? Dan is de cursus Optimale vitaliteit  
en kwaliteit geschikt voor u!

De cursus start in maart 2017, bestaat uit vier 
dagen en gaat in op de volgende onderwerpen: 
grasfysiologie, microklimaat, bodemfysiologie, 
bodemchemie en biologie van de bodem.  
Met de opgedane kennis over grasmatten en groei-
plaatsen bent u in staat problemen op sportvelden 
of golfbanen te signaleren, heeft u de kennis om 
de oorzaak vast te stellen en kunt u uw beheer 
hierop afstemmen. De cursus start in maart en is 
onderdeel van de opleiding Expert Natuurgras. 

Klaar voor het toekomst-
bestendig beheer van 
golfbanen?
De kennis over het beheer van golfbanen is volop in ontwikkeling. Denk hierbij aan bezuinigingen die ons dwingen efficiënter te werken, 

de invoering van de Green Deal en daarmee het streven naar chemievrij beheer, én de ontwikkelingen rondom gps (sensoring) en precisiebeheer. 

Wilt u uw kennis verder verdiepen?

ADVERTORIAL

Meer weten? 
Kijk voor meer informatie over deze cursussen  
op www.haskennistransfer.nl (zie bij het 
opleidingsaanbod ‘GROEN’).
Of neem contact op met Lamiaa Fareh, 
Projectmanager Bedrijfsopleidingen via 
T: (088) 890 3774 
E: L.Fareh@has.nl 

ACTUEEL

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6368
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De geschiedenis van de synthetische bunkers gaat 
terug tot 2011, toen Lewis en Richard Allen het 
voormalige Envirobunker oprichtten. Lewis vertelt 
over het ontstaan van het idee. ‘Ik was chairman 
of greens bij mijn lokale golfclub, toen ik een oud 
kunstgrasveld van een plaatselijke school aange-
boden kreeg. Wij hebben dat aanbod geaccep-
teerd en zijn het materiaal direct gaan gebruiken 
voor wandelpaden, buggypaden en het afwerken 
van bunkers. Daar is het idee ontstaan om met dat-
zelfde materiaal de bunkerranden te bekleden.  
We hebben toen besloten om het eens uit te  
proberen en waren eigenlijk meteen enthousiast. 
Zo is destijds het product ontstaan zoals we dat nu 
kennen: de Durabunker.’ Lewis en Allen waren in 
het begin dus samen werkzaam bij Envirobunker, 

maar inmiddels zijn hun wegen gesplitst. Lewis 
is twee jaar geleden onder zijn eigen naam 
‘Durabunker’ verder gegaan, terwijl Allen de  
bunkers tegenwoordig als ‘Ecobunker’ verhandelt. 
Twee verschillende bedrijven dus, die in principe 
precies hetzelfde systeem verkopen. Ecobunker 
heeft drie jaar geleden al eens een bunker bij GC 
de Scherpenbergh neergelegd; Durabunker wacht 
nog op de eerste Nederlandse baan.

Prijskaartje
Het idee van Durabunker komt van de beroemde 
Engelse revetted bunkers: bunkers die zijn opge-
bouwd door het opstapelen van graszoden. De 
randen zijn afgewerkt met gerecyclede hockey-
kunstgrasmatten. ‘Durabunkers zijn voor 100% 

Bunkers van kunstgras: 
de nieuwe standaard?

Oprichter Rhydian Lewis timmert sinds 2014 aan de weg met zijn Britse bedrijf Durabunker. De Durabunker ligt inmiddels in zestien landen:  

van Australië tot Noord-Amerika en door heel Europa. Lewis hoopt binnenkort ook Nederland aan dat lijstje te kunnen toevoegen.

Auteur: Nino Stuivenberg

Durabunker maakt bunkerranden van gerecyclede kunstgrasmatten

Rhydian Lewis



53www.greenkeeper.nl

ACHTERGROND3 min. leestijd

gemaakt van gerecycled kunstgras’, vertelt Lewis 
over de samenstelling. ‘We hebben het product 
vanaf het prototype doorontwikkeld, waardoor 
het materiaal nu wat anders in elkaar zit dan toen 
we begonnen. Zo hopen we meer stabiliteit en 
een langere levensduur te bereiken. Het kunstgras 
wordt compleet met infill aangebracht om een 
sterke rand te krijgen.’ Aan het aanbrengen van 
een Durabunker hangt echter wel een prijskaartje, 
geeft Lewis toe. ‘Er is een vooraf te betalen bedrag, 
dat hoger ligt dan dat van een normale bunker. Dat 
bespaar je echter weer op de onderhoudskosten: 
die zijn een stuk lager. Het is namelijk niet nodig 
om te maaien of snoeien en de bunker hoeft in 

principe niet tussentijds gerepareerd te worden. 
De meeste clubs waarmee wij werken, verdienen 
de investering binnen drie tot vijf jaar terug.’ 

Weinig onderhoud
De levensduur van de Durabunker wordt door het 
bedrijf op meer dan twintig jaar geschat. Lewis: 
‘We hebben onderzoek dat aantoont dat het meer 
dan tweehonderd jaar duurt voordat de materialen 
beginnen af te breken. Je hoeft ook geen water 
te gebruiken en er zijn geen pesticiden nodig.’ De 
vermindering van het onderhoud is volgens Lewis 
echter de voornaamste reden waarom greenkee-
pers zouden moeten overstappen op Durabunker. 

‘Door het kunstgras heb je nagenoeg geen onder-
houd. Het is misschien een enkele keer nodig om 
het natuurgras langs de rand van de bunker bij 
te knippen. Ook horen we weleens van clubs dat 
ze overmatig mos moeten weghalen of met wat 
begroeiing in de bunker zelf te maken hebben, 
maar dan heb je het over één à twee keer per jaar. 
Ik durf te beweren dat iedere greenkeeper die dit 
product gebruikt, zal zeggen dat hij er veel tijd 
mee bespaart. Daardoor hoeven de greenkeepers 
minder aandacht te besteden aan de bunkers, 
die in feite niet meer zijn dan een hazard in het 
spel. Greenkeepers hebben dan meer tijd voor het 
onderhoud van de belangrijke delen van de baan, 
waar echt op gespeeld wordt.’

Maar is dat in de praktijk ook echt zo? Emiel 
Geerdink, sinds 2009 greenkeeper op GC 
De Scherpenbergh, kan het weten. Op de 
Scherpenbergh ligt sinds 2013 namelijk een 
Ecobunker, de tegenhanger van de Durabunker, 
die in principe als systeem hetzelfde is. Geerdink: 
‘In het verleden hebben wij bunkers van echte 
graszoden aangelegd, maar die waren na vijf jaar 
al verrot. Daarom hebben we in 2013 besloten om 
te investeren in een bunker met kunstgras. We zijn 
met één bunker begonnen, maar inmiddels heb-
ben we er al vijf liggen. Alle bunkers die de komen-
de jaren vervangen moeten worden, gaan over op 
kunstgras.’ Geerdink is enthousiast over de bunker: 
‘Wij zien inderdaad dat er minder onderhoud 
nodig is. Af en toe groeit er onkruid in de randen 
en groeit er mos op, maar dat laatste vinden we 
eigenlijk alleen maar mooi, omdat de bunker zo 
een natuurlijke uitstraling heeft. Van afstand zie 
je niet dat het kunststof is.’ Geerdink geeft toe dat 
de overstap naar kunstgras een flinke investering 
is, maar hij zou het toch aanraden. ‘De bunkers 
hebben een levensduur van twintig jaar; dat is vier 
keer zo lang als normaal. Door de levensduur  
verdien je dat geld dus weer terug. En ook  
de onderhoudskosten zijn lager.’ Voorlopig is  
De Scherpenbergh nog de enige baan in 
Nederland met dit type bunker, maar daar heeft 
Geerdink wel een verklaring voor. ‘Het systeem is in 
Nederland nog niet erg bekend. Het is een Engels 
idee, dat hier tot nu toe nog niet veel gepromoot 
is. Ik verwacht echter dat we in de toekomst steeds 
meer van deze bunkers zullen zien.’

Bunker op GC De Scherpenbergh 

Durabunker op Royal Antwerp GC

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6369



6 - 201654

Het is een platgetreden waarheid: vraag aan een makelaar waar het bij een 
huis om gaat, en hij (of zij natuurlijk) zal zeggen locatie, locatie, locatie. 
Verplaats dat naar het vak van greenkeeping en de letterlijke vertaling is  
waarschijnlijk: praktijk, praktijk, praktijk – met misschien, omdat u zo aandringt 
en het bijna kerst is, een dikke snuf respect. Dat respect lijkt de afgelopen tijd 
te zijn ontstaan. Ik kom net terug van het jaarlijkse golfgala. Een paar jaar  
geleden was ik daar als hoofdredacteur van een greenkeepersblaadje bijna 
een vreemde eend in de bijt. Nu voelde ik me welkom en al bijna one of the 
boys. Nu is het niet zo belangrijk wat ik daarvan vind. Belangrijker is dat het 
vak van greenkeeping op zo’n moment dat het hele golfwereldje bij elkaar is 
een goede plek krijgt. En dat zat wel snor. Winnaar van de Greenkeeper of the 
Year Award Vincent de Vries torende ver uit boven al andere award-winnaars. 
En niet alleen vanwege de twee meter die De Vries meet op kousenvoetjes, 
zou ik eraan toe willen voegen. Hij is een goede winnaar en een super-ambas-
sadeur voor het vak. Maar er waren meer lichtpintjes als het gaat om respect.  

De hoofdgreenkeeper van The Dutch, Niall Richardson, die door de winnaar 
van het KLM Open, Joost Luyten, speciaal genoemd werd. Dat zijn belangrijke 
ijkpunten, die aangeven dat er een draai heeft plaatsgevonden in de houding 

ten opzichte van greenkeepers. Geldt dat voor alle greenkeepers?  
Nee, natuurlijk niet. Maar greenkeepers moeten zelf ook beseffen dat respect 
geen one-way-street is. Daar moet je zelf ook iets voor doen! 

Maar ik dwaal af. Respect is belangrijk, maar praktijk is nog veel  
belangrijker. En daar zijn nog wel wat stappen te maken. Het laatste  
Golf & Groen-symposium is wat dat betreft een goede. Op dat soort  
momenten zou het over de praktijk moeten gaan. Wetenschap moet daar niet 
als iets van buiten worden gezien en gepresenteerd, maar als iets wat mensen 
in de praktijk zou moeten helpen: the force within, om het in Stars Wars-termen 
te zeggen. Volgens mij is dat allemaal niet zo moeilijk. Dat proberen wij als 
vakblad ook te doen. Ieder verhaal of verhaaltje dat je plaatst, moet mensen 
kunnen inspireren en op nieuwe ideeën brengen voor de dagelijkse praktijk. Winnaar van de Greenkeeper of the Year 

Award Vincent de Vries torende ver uit 

boven alle andere award-winnaars

Greenkeepers moeten beseffen 

dat respect geen one-way-street is. 

Daar moet je zelf ook iets 

voor doen!

Praktijk, praktijk, praktijk

Respect is belangrijk, maar praktijk  

is nog veel belangrijker

Be social 
Scan of ga naar:  

http://www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6371
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 5 Zorgt voor een zeer goede kwaliteit van de greens  in 
het  voorjaar

 5 Effectieve bescherming tegen fusarium
 5 Stopt schimmels direct

In Engeland 30 jaar beproefd en 
bewezen

colorchange colorchange

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

Winterbehandeling
voor een
schimmelvrij voorjaar
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