Gaat het weer een beetje,
meneer Dröge?
Het vroege voorjaar is traditioneel de periode voor de bijeenkomsten van NVG, NGF, NGA en ook nog een aantal internationale beurzen.
Zoals de Fairway Messe in München en het NGCOAA-congres in Orlando. Na een aantal bijeenkomsten voel je je net Gert Jan Dröge van het
succesvolle societyprogramma Glamourland. Veel mensen zullen zich overigens zo gevoeld hebben. Je zou je dan ook af kunnen vragen of
een bijeenkomst van de NGF en de NVG in precies dezelfde week met in de basis een publiek dat in dezelfde thema’s geïnteresseerd is, wel
een dergelijk goed idee is. Bij mijn buurman tijdens de NGF-dag op Papendal ontlokte dit in ieder geval de hardop uitgesproken wens om
volgend jaar de NGF en NVG dag onder een nationale golfbaandag paraplu te schuiven. Misschien naar 2 dagen, vrijdag en zaterdag. Met
een dag de nadruk op greenkeeping en de andere dag de nadruk op de andere aspecten van baanexploitatie. Misschien kunnen de besturen
van NGF en NVG deze handschoen eens opnemen en een nog interessanter gezamenlijk programma voor 2006 in elkaar zetten.
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Een van de redenen waarom een dergelijk
programma er misschien het volgende jaar (nog)
niet komt, was de toch niet lichtzinnige manier
waarom keynote speaker Huub van ’t Hek (een
broer van) de aftrap van het NVG congres verrichtte. Van ’t Hek ging in zijn verder overigens
onsamenhangende praatje dieper in op het ontstaan en verdwijnen van elites. Daarbij werden de
eregasten van de NGF op een cabareteske maar
niet helemaal correcte manier aangepakt.
Natuurlijk heeft de NVG een punt als ze stellen
dat het voor een gezonde en gecontroleerde
groei van de golfmarkt nodig is dat er een nieuwe elite ontstaat van professioneel betrokken
mensen die op bedrijfsmatig zakelijke manier
naar golf kijken. Maar of het inzetten van Huub
van ’t Hek daarbij de juiste joker is, kun je je
afvragen. Na de plenaire opening met NVG voorzitter Gerard Rijs en directeur Lodewijk Klootwijk
en de keynote speaker had de organisatie gekozen voor een aantal parallel sessies. Het voordeel
daarvan is dat je als organisatie een groot aantal

42

NVG voorzitter Gerard Rijs en NVG-award winnaar Lout Mangelaar Mertens
bewonderen samen de NVG-award

www.greenkeeper.nl

NGF/NVG-dag

NVG voorzitter Gerard Rijs

Jochem Knol

Huub van ‘t Hek

thema’s de revue kunt laten passeren. Het nadeel
is dat je als bezoeker noodgedwongen bepaalde
lezingen niet kunt bezoeken. Of nog erger zoals
mij overkwam: een lezing bezoekt met een
weliswaar belangrijk onderwerp, naar niet
interessant voor de lezers van greenkeeper. Het
ging hier dan specifiek om een lezing van
Richard Knol van Intergolf. Intergolf is als organisatie bezig met het opbouwen van een landelijk
netwerk waarmee commerciële en verenigingsbanen per internet hun rondjes kunnen boeken
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en kunnen managen. Boeken per internet zo
blijkt uit de presentatie van Knol is de laatste
jaren explosief gegroeid. Van plusminus 20.000
boekingen in 2002 tot een geprognosticeerde
vertienvoudiging in 2005. De presentatie van
Knol ging naast het implementatieproces van
softwareapplicaties op golfbanen ook dieper in
op de samenwerking die Intergolf zoekt met de
brancheorganisaties en andere commerciële
marktpartijen. Voorbeelden van dat laatste zijn
het samenwerkingsverband in Brabant en de
nieuwe website greenfeearrangementen.nl. Het
programma van de middag bestond uit een duo
lezing van Ceciel van Iperen en Jochem Knol van
respectievelijk bureau Groenesteijn & Borst en
Grontmij. Knol van Grontmij ging dieper in op de
toepassing van de Soil Meter. Een high tech toepassing, die op deze plaats al vaker is besproken.
Kortweg komt het er op neer dat de Soil Meter
een grasbestand scant door middel van een zeer
geavanceerde lezer. Omdat ieder onderdeel van
een toplaag zijn eigen specifieke radioactieve
straling uitzendt, is het met deze scanmethode
mogelijk de precieze samenstelling van een
bodem te bepalen. Het systeem genereert vervolgens een digitale kaart die bijvoorbeeld gekoppeld kan worden aan een topdresser of een
andere machine. Het resultaat is dan dat de
bewerking op een bepaalde plaats exact wordt
afgestemd op de behoefte van de toplaag. De
methode komt overwaaien uit de landbouw,
waar het onder de titel ‘precision farming’ al
langere furore maakt.
Ceciel van Iperen en haar collega Michiel de
Bresser presenteerden tijdens dezelfde sessie
onder voorzitterschap van golfondernemer Jan
Lassche een businesscase over het digitale beheer
van een golfbaan. Het idee daarachter is dat je
op basis van goed kaartmateriaal en dito rekenmodellen een baan beter gepland kunt beheren.
Door aan iedere bewerking een bedrag per
meter te hangen kun je exact bereken wat je per
jaar kwijt bent voor onderhoud. Dit model maakt
het ook mogelijk om objectieve vergelijkingen te
maken tussen zelf doen of uitbesteden. Het
bureau van Van Ieperen en De Bresser begeleidt
beheerders van terreinen bij het implementeren
van software voor groenbeheer.
Na de middag bezocht ik de parallelsessie van
Michiel de Vaart en Gerard Jol over de effecten
van modern materieel op het ontwerp en de layout van golfbanen. De stelling van Jol en Van
der Vaart is dat de laatste generatie drivers door
met name het trampoline effect veel verder
slaan, maar dat dit uiteindelijk relatief weinig

effect heeft voor het aantal slagen per rondje.
Voor de gewone bogey golfer voor wie de
meeste golfbanen toch bedoeld zijn is dit effect
nog minder.
NGF dag: over lui gras
Ook de NGF dag had een recordopkomst tijdens
hun jaarlijkse Papendal bijeenkomst. De grote
zaal op het Nationale sportcentrum zat afgeladen
vol met baancommissarissen, head greenkeepers
en andere golf geïnteresseerden. Hoewel de
opkomst prima was, is het congresprogramma
aan enige inflatie onderhevig. Ik denk dat
organisatoren zich onvoldoende realiseren dat
het doel van een lezing het overdragen van kennis zou moeten zijn waar een baancommissaris
of head greenkeeper min of meer direct zijn
voordeel mee kan doen. En alle lezingen, behalve
de lezing van Lout Mangelaar Mertens bleven
een beetje aan de oppervlakte. Om te beginnen
het exposé van Professor Koen Ritselaar. Heel
interessant om eens de laatste ontwikkelingen op
het gebied van golfbaanonderzoek langs elkaar
te presenteren. Maar tot een echt afgewogen
verhaal kwam het niet. Hetzelfde gold in zekere
zin voor de afsluitende presentatie van het Dutch
Green onderzoek dat door Meijer en Burki werd
gepresenteerd. Op zich natuurlijk een loffelijk
streven om de conditie en opbouw van greens in
Nederland te monitoren en te onderzoeken.
Maar het hele project blijft naar mijn idee teveel
aan de oppervlakte hangen. De presentatie
behelsde niet heel veel meer dan een opsomming van de basisprincipes van greenkeeping.
De lezingen van NVG-award winnaar Lout
Mangelaar Mertens waren meer dan de moeite
waarde. Allereerst is Mertens natuurlijk een
begenadigd spreker, zoals je maar zelden tegenkomt. Daarnaast is het onderwerp belangrijk
genoeg om steeds weer onder de aandacht
gebracht te worden. Belangrijke mededelingen
van algemene aard die op de NGF dag gedaan
werden betroffen onder andere het klinkende
succes van het Committed to Green project. Op
dit moment zijn er 4 banen gecertificeerd en
zitten er een kleine 30 in het certificatieprogramma. Ook met de bemoeienissen van de
commissie greenkeeping om een fungicide op de
Nederlandse markt geaccepteerd te krijgen gaat
het voorspoedig. In april zal het dossier van
Roveral bij de CTB worden aangeboden. Ook
met de certificering van Signum gaat het voorspoedig. Voor Roveral betekent dit dat het
middel waarschijnlijk in 2006 beschikbaar is voor
de markt.
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