Tees? Een ondergeschoven kindje.......
Beste lezers,
Het is alweer het tweede kwartaal van het jaar 2010. Er is nog relatief
weinig activiteit op de golfbanen waar te nemen betreffende de grasgroei
en de daarmee samenhangende dichtheid van de grasmat. Hoewel
de situatie begin juni wel snel de goede kant opgegaan is: zowel de
temperatuur van de bodem als de buitenlucht zijn beetje bij beetje eindelijk
omhoog gegaan. De groeiomstandigheden zijn - nog - niet optimaal
geweest en dat heeft dit jaar wel extra lang geduurd.
De competitie is voor veel golfers alweer geëindigd en de belangrijkere
clubwedstrijden staan weer voor de deur. Regelmatig zie ik tees die door
de strenge winter en moeilijke groeiomstandigheden in het voorjaar niet in
een juiste conditie zijn. Door de huidige speeldruk op de tees en een zware
belasting laat de grasbezetting en de vlakheid te wensen over. Doorzaaien,
beluchten, verticuteren en bezanden zijn de handelingen die uitgevoerd
dienen te worden om ze weer de juiste setting te geven!
What can we do about this situation?? Laten we allereerst inventariseren
hoe lang de teeboxen al bestaan op de golfcourse. Nou, als dat langer is
dan vijftien jaar, overweeg dan eens te denken aan een renovatieproject
en of een aanpassing van de onderhoudsmaatregelen. Ik vind dat
een groot aantal teeboxen qua grasbezetting, randvoorwaarden en
speeloppervlak sterk onder de maat is in Nederland. Tijdens mijn
presentatie ‘Golfbaanarchitectuur Down Under’ op 6 maart jl. op het NGF
Greenmanagement Symposium passeerden een aantal criteria de revue.
Ik sprak over zaken als: speeloppervlak; vlakheid; hellingshoek; drainage;
technische eisen van de profielopbouw en de onderhoudstechnische eisen.
Ook kwamen randvoorwaarden aan de orde als: de strategie en geestelijke
beïnvloeding van speler(s) op de tee van en door de baan; een juiste
beeldvisualisatie en de speltechnische eisen. Alle aspecten dienen om de
tees te verbeteren en te optimaliseren. Tees vormen toch een zeer wezenlijk
onderdeel van de pleasure of the game. Maar helaas zijn ze nog een
ondergeschoven kindje van de rekening.
In Nederland zijn de tees vaak dusdanig geplaatst en aangelegd dat de
grootte en positie absoluut te wensen overlaat. En dat geldt ook voor
de grasbezetting. Vaak wordt de grashoogte op de teeboxen te hoog
gehouden, daar ze op de meeste golfbanen niet ervaren worden als een
grasoppervlak dat laag gemaaid mag worden. En dan bedoel ik: korter dan
1 centimeter. Dus maai ze korter: like a fore green situation! Idee, fictie of
wordt het werkelijkheid? Goede teeboxen met de juiste shape, passend bij
de golfbaan en een voldoende speloppervlak én een juiste grasbezetting
geven uw golfbaan een beter aanzien!
Realiseer zo’n setting door de vorm aan te passen aan de mogelijkheden
die een golfbaan biedt. Dat kan variëren van een organische vorm tot
een strakke vierkant/rechthoekige vorm. Bij een voldoende tee-oppervlak
spreek ik over een grootte van 125 tot 450 vierkante meter, afhankelijk
van een par-3, par-4 of par-5 hole. De juiste grasbezetting hangt af van
de te gebruiken grassoorten en hun hoeveelheid spruiten per vierkante
centimeter. Roodzwenk en struisgras zijn daarbij leidend. Poa annua tref
ik liever niet aan op tees. De grassoortenkeuze zal voor iedere golfbaan
verschillen: een linksbaan zal meestal roodzwenkgras gebruiken en een
bosbaan zal de voorkeur geven aan struisgras. En dan heb ik het nog niet
eens over de optische en fysieke aspecten van de graskeuze als kleur;
bladgrootte; ziekteresistentie en andere eisen (zie grasgids).

Maar voordat je qua vormen, grassen en maaihoogten keuzes maakt voor
je tees, inventariseer en analyseer dan eerst je golfbaan eens! Doe dat al
dan niet met ondersteuning van de vakmensen die er in Nederland zijn.
Een ‘design’-inventarisatie geeft in elk geval alle aandachtspunten weer die
op een golfbaan noodzakelijk zijn. In combinatie met een goed plan van
aanpak zullen ze je een verbetering opleveren en trek je de golfbaan voor
de komende tien jaar naar een hoger niveau.
Mocht je hierover een dringende
of korte vraag hebben, schroom
niet om contact op te nemen!
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