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Elk jaar weer ontstaan er discussies op
golfbanen inzake het wel of niet bespelen van
zomergreens in de winterperiode. Er zijn banen
(vooral de commerciële) die de zomergreens ook
in de winterperiode open houden en anderen,
die de greens in de winter sluiten. Vooral de
baancommissies en hoofdgreenkeepers krijgen
regelmatig vragen, indien de eigen baan de
greens in die periode dicht houdt.
Natuurlijk is het leuker om in de winterperiode
op zomergreens te spelen en hoewel dit goed
mogelijk is (behoudens enkele dagen met
sneeuw en opdooi), kleven er veel nadelen aan.
In het navolgende zal ik proberen hier een
kleine visie op te geven.
Als oorzaken van de discussies over
winterbespeling op zomergreens kunnen onder
andere worden genoemd:
• de grote commerciële belangen op
veel golfbanen;
• het vaak op andere banen spelen van golfbaanleden (uitwisselingen, toernooien, fun);
• toename van witte gvb'ers, welke het
onderscheid tussen het spelen op banen
met zomergreens en wintergreens in de
winterperiode meer op de voorgrond halen;
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in de winterperiode spelen op buitenlandse
banen met normale zomergreens;
de relatief weinige kennis over de gevolgen
van winterbespeling;
onterechte vergelijking met wintergreens
van zuidelijkere landen;

De greens zijn maar een klein onderdeel van de
golfbaan, maar wel de meest belangrijke.
Een derde tot de helft van alle slagen wordt
gedaan op de greens. Een kwalitatief slechte
of ongelijke green wordt vaak als reden
aangevoerd en is een ergernis bij het missen
van een putt. Over de functies en het gebruik
van greens kunnen we dan ook onder andere
zeggen:
• het zijn bijna de meest intensief bespeelde
en gebruikte delen van de golfbaan,
(behoudens de tees, maar die worden in
de winter gespaard);
• ze worden heel kort gemaaid;
• in de winterperiode is er geen of nauwelijks
geen grasgroei en dus is er geen herstel
van de grasmat na betreding of schade;
• greens zijn het meest kwetsbaar voor
ziektes en behoeven daarom veel
onderhoud om ze in goede conditie te
houden;

•

in de winter is onderhoud technisch niet
goed mogelijk wegens de stilstand in
grasgroei en wegens de natte bodem;

Indien nu het besluit wordt genomen om in de
winterperiode op de zomergreens door te
spelen, kunnen de gevolgen zijn:
• met sneeuw, rijp en met opdooi moeten de
greens altijd worden gesloten;
• de baan zal relatief vaker moeten worden
gesloten bij minder goede weers- en
terreinomstandigheden om de greens niet
al te veel in kwaliteit te laten achteruitgaan;
• wintergreens zijn in ieder geval
noodzakelijk voor de perioden, dat de
omstandigheden te slecht worden om op
de zomergreens te spelen (anders moet de
baan misschien wel heel erg vaak dicht);
• bij de spelers (de meesten bellen niet voor
af) ontstaat onduidelijkheid over het de ene
keer spelen op zomergreens en dan eens
weer op wintergreens, waardoor
ontevredenheid en discussie kan ontstaan;
• de greens zullen sterk in kwaliteit achteruit
gaan door de extra kwetsbaarheid in de
winterperiode (pitchmarks, verdichtingen,
betredingschade rond holes) en het
ontbreken van herstelmogelijkheden;
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met vorst in de grond kunnen de holes niet
of nauwelijks worden verplaatst, waardoor
extra zwakke plekken ontstaan in greens;
herstel zal in het voorjaar moeten
plaatsvinden, welk een langere periode
vergt wegens de opgelopen schades;
in het voorjaar moet gerekend worden op
een periode met kwalitatief minder goede
greens; dit zal zeker nog gedurende de
maanden maart, april en misschien een
deel van mei merkbaar zijn, dus ook
tijdens de competitieperiode;
de looproutes naar en van de greens zijn
meestal van mindere bodemopbouw dan
de greenoppervlakken zelf; ook die delen
kunnen schade oplopen en sterk in
kwaliteit achteruitgaan; met extra
onderhoud in het voorjaar zal dit moeten
worden hersteld:
bij schade in de winterperiode zullen
ongewenste grassen (straatgras) de
beschadigde plekken in het vroege voorjaar
sneller innemen, wat de kwaliteit van het
greenoppervlak negatief kan beïnvloeden.

In de winterperiode speelt overwegend een
kleiner deel van de golfclubleden. Vooral in het
voorjaar krijgt iedereen weer zin om te golfen
en dan is het aantrekkelijk om zo snel mogelijk
weer op goede greens te kunnen spelen.
Daarbij is dát nu ook weer de periode, dat veel
spelers de kwaliteit van de greens gaan
vergelijken met andere golfbanen.
Dan is het prettig, dat de eigen baan geen
slechte greens heeft, omdat er in de winterperiode op is gespeeld.
Gelet op het bovenstaande lijkt het daarom
verstandig om de zomergreens in de
winterperiode rust te gunnen en deze pas weer
te openen in het vroege voorjaar. Toch zijn er
ook mogelijkheden om op bepaalde banen wel
op de zomergreens door te spelen, doch de
problematiek, zoals gemeld blijft ook daar van
invloed.
Lambert Veenstra
(lambert.veenstra@grontmij.nl)
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