GREENFORUM
Meedoen aan Greenforum? Stuur dan een e-mail
naar hein@nijhofvaniersel.nl met uw naam en
06-nummer en u krijgt de vragenlijst toegezonden.
Het onderwerp van de volgende keer is
“Samenwerken”.

Auteur: Hein van Iersel

Over weinig greenkeeping onderwerpen zijn de meningen zo verschillend als over het onderwerp wintergreens. Sommige greenkeepers zijn verklaarde
tegenstanders van wintergreens en als ze er al gebruik van maken, dan alleen onder extreme omstandigheid als sneeuw of bij opdooiend weer. Veel greenkeepers -en ik meen te mogen concluderen dat deze greenkeepers in de meerderheid zijn- beschouwen het gebruik van wintergreens als een 'Blessing In
Disguise'. Met andere woorden: een wintergreen is een noodzakelijk instrument om je kostbare zomergreens in goede conditie de zomer in te loodsen.

Greenforum
Wintergreens noodzakelijk kwaad
of 'blessing in disguise'
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Martin d'Achard van Enschut (Welschap)
“Ik zou liever kiezen voor echte
wintergreens om de zomergreens meer
rust te gunnen.”

Cor Elderkamp
(CE GREEN)

>
>

“Wij zijn veel te
voorzichtig met gras, ook in
de winter. Wij hoeven golfers
niet te plagen door een vlag
op de fairway te zetten.”

Jeff Collinge
“Als de omstandigheden ideaal zijn, dus geen vilt, minimaal organische stof en snel
opdrogen, is een wintergreen
eigenlijk niet nodig.”

www.greenkeeper.nl

Paul Bekkers (crossmoor)
“Onze leden zijn het gewend om op
wintergreens te spelen. De conditie van
onze wintergreens is vaak beter als de
zomergreens op andere banen.”

Wintergreens, zomergreens, tijdelijke greens
Wanneer spreken we van een echte
wintergreen of een tijdelijke green?
Een veilige definitie van een wintergreen is een
tweede, vaak kleinere green, die gedurende een
min of meer vaste periode van bijvoorbeeld
november tot maart wordt gebruikt.
Van een tijdelijke green spreken we als de
tweede green alleen gebruikt wordt als de
omstandigheden dat vereisen. Dus bij extreme
natheid, sneeuw, opdooiend weer en als er in
de zomer of winter werkzaamheden aan de
greens moeten worden uitgevoerd.
Tegenwoordige techniek
De meest uitgesproken tegenstander van
zomergreens vinden we in de persoon van
Cor Elderkamp. Zijn stelling is dat het met de
hedendaagse technologie en onze kennis van
greenopbouw niet nodig is, dat we wintergreens gebruiken. Elderkamp: "Greens die je
onbespeelbaar laat, worden vaak eerder slecht.
Zeker als er meerdere periodes van vorst elkaar
opvolgen krijg je door opvriezen een hele
zachte green. Door de green gewoon te
bespelen en te belopen hou je de zaak in de
hand".Jeff Collinge heeft dezelfde mening,
maar drukt zich iets diplomatieker uit:
"Als de omstandigheden ideaal zijn, dus geen
vilt, minimaal organische stof en snel opdrogen,
is een wintergreen eigenlijk niet nodig".
Maar, zo vervolgt Collinge, weinig banen
hebben een ideale green, zeker een aantal jaren
na de aanleg. Op de thuisbaan van Collinge,
Toxandria worden wel degelijk wintergreens

gebruikt. En deze worden bijna identiek
behandeld als de zomergreens.
Rond augustus wordt gestart met
voorbereidingen als holle pennen, prikken en
dressen en een mini-greenprogramma.
Dit programma is in grote lijnen vergelijkbaar
met wat de meeste wintergreenbeheerders
doen. Rond augustus of september wordt een
keer extra geprikt en gedresst en wordt de
maaihoogte teruggebracht. In de zomer doen
de meeste greenkeepers weinig aan hun
wintergreens. Hoogstens worden op de plek
waar de wintergreens komen gedurende de
zomer de divots extra goed bijgehouden.
Arné Vingerhoets van Prise d'eau: "Op Prise
d'eau maken we gebruik van wintergreens
maar het startmoment is erg wisselend.
In 2002 hebben we bijvoorbeeld tot half
december op de zomergreens gespeeld".
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Doeko Til (De Compagnie)
“Wintergreen is bij ons op De Compagnie een
standaardprocedure. Maar ik merk wel dat
clubleden kritisch zijn op het gebruik van
wintergreens.”

Hans Zwaan (Nisterode)
“Een wintergreen is makkelijk voor jezelf,
en het schept duidelijkheid naar de golfers.
Ik kies er voor om van dag tot dag te bepalen
of we op de zomergreens kunnen spelen.”

Vertidrainen
Bijna alle greenkeepers, die ik heb geïnterviewd
voor deze editie van greenforum gebruiken de
rustperiode van de zomergreens voor een
intensieve vertidraining. Vaak 30 cm diep met
12 mm dikke vaste pennen. Tegen de tijd dat
de zomergreens weer in het spel worden
opgenomen, wordt er gerold en gedresst om
het putting surface zo snel mogelijk vlak te
krijgen.
Hoewel de boekjes voorschrijven, dat je ook in
de winter moet dauwslepen op de zomergreens
lijken weinig greenkeepers daar iets mee te
doen. Paul Bekkers van Crossmoor: "Ik kan wel
gaan dauwslepen, maar ik zie er de zin niet van
in. Ik krijg mijn greens toch niet droog".
Golfbaan Welschap bij Eindhoven maakt geen
gebruik van wintergreen in de echte zin van het
woord. Iets wat greenkeeper Martin d'Achard
van Enschut betreurt: "Wij gebruiken de
tijdelijke greens alleen op de momenten dat dit
echt nodig. Zelf zou ik liever kiezen voor echte
wintergreens en de zomergreens diep
beluchten en met rust laten. Een goed argument voor wintergreens komt van Hans Zwaan,
die hoewel hij zelf geen gebruik maakt van
wintergreens opmerkt dat een wintergreen rust
schept voor de greenkeeper en duidelijkheid
voor de golfer. Als het een vaste praktijk is om
op de wintergreen te spelen is het duidelijk en
prettig voor golfer en greenkeeper.
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Arné Vingerhoets (Prise d'Eau)
“Diep beluchten in het najaar doe ik niet meer sinds ik gemerkt heb dat door
verdroging en bevriezing de wortels rondom de vertidrain beluchtingsgaten leken
te zijn afgestorven. Diep beluchten doe ik nu een paar weken voordat de
zomergreens weer opengaan.”
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