Balans op de golfbaan zoeken…
Tja, vanuit welk optiek gaan we dit nou benaderen?
Is het van belang om de natuur versus beheer en onderhoudsmaatregelen te belichten, of welke bemestinghoeveelheden zijn goed voor het
gras? Mmm nee, in dit informatieve artikel wilde ik graag eyeopeners aanreiken: op welke wijze design/consultancy en onderhoud voor en
op de golfbaan beter op elkaar kunnen worden afgestemd, waarbij kwaliteit en duurzaamheid worden benut.
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Het onderhoud en budget zijn elkaar grootste vijanden, een spanning die op dit moment binnen
de sport voor grote problemen zorgt. Het leidt
zelfs tot faillissementen, daar menig golfbaan een
groot probleem heeft om alles in balans te houden. Bij veel golfbanen wordt het greenkeeperteam belast met het feit dat het onderhoud voor
minder budget moet! Vanuit deze positie worden
bepaalde baanonderdelen op een andere wijze
onderhouden, met alle gevolgen van dien.
De baanonderdelen zijn terug te brengen tot
tees, greens, fairway, bunker, semi rough en
rough, met aanvullend de landschappelijke flora
en fauna. Binnen deze onderdelen gaat het om
bespeelbaarheid en het beeld dat ze bieden voor
golfspelers en de golfbaan.
Een trend en/of verschuiving die te bespeuren
valt, is het feit dat het gewenste beeld en de
juiste speltechnische elementen niet op elkaar zijn
afgestemd, doordat onderdelen als semi rough,
bunkers en teeboxen niet het onderhoud krijgen
dat ze nodig hebben. De golfspeler verwacht dat
wel, en hierdoor ontstaat spanning in het plezier
en het beeld dat nodig is! En dan hebben we het
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nog niet eens over de greens…
Als je bekijkt wat teeboxen heden ten dage aan
‘beeld’ geven, dan laat dat zeker te wensen
over! Speelronden, vorm, grootte, graskeuzen
zijn een aantal succesfactoren die invloed hebben
op het geheel van teeboxen, waarbij er weinig/
geen ruimte is voor het juiste beeld en/of een
renovatie. Fairways geven een evenredig beeld
in Nederland. Een groot gedeelte van de huidige
golfbanen is aangelegd in de periode 19851995, toen het een must was om het geheel te
creëren, maar dan wel met veel ‘eenheidsworst’:
vlak en weinig geonduleerd. Een uitzondering
hierop is de recentelijk aangelegde golfbaan
De Stippelberg, waar dat totaal gelukkig is
genegeerd; een ieder heeft dat tijdens de NGAgolfdag mogen beleven.
Om toch een ander beeld te geven en aantrekkingskracht uit te oefenen vanaf de teebox waar
de golfspeler vanaf afslaat, zou het maaibeeld
en het benadrukken van een speellijn een toevoeging kunnen zijn. Zo verander je toch iets ten
goede, en dat kan met relatief weinig middelen.

Bunkers hebben door de jaren heen een haatliefdeverhouding gekregen en gegeven. Wat
mag of kan het aantal zijn? Waar moeten we ze
nu wel en of niet positioneren? Wat is eigenlijk
de juiste afstand voor de plaatsing ten opzichte
van de tees en/of in de buurt van de greens…
wel strategisch, penal of een willekeur? Klein of
groter? Te beheren met de rake en of alleen met
de hark? Wat een vragen, maar wel allemaal vragen die met het in balans krijgen en houden van
een golfbaan te maken hebben. Of is wat medio
november tijdens The Presidents Cup (Royal
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Melbourne/ Australië) te zien was de oplossing?
Vrij harde, opgaande, zandige bunkerwanden
met een relatief klein geraked zandoppervlak (al
dan niet met de hand of machinaal). Wellicht is
dat toch een oplossing, maar dan is de kwaliteit
van het zand in de bunker van cruciaal belang.
Greens worden echter als troetelkindjes behandeld krijgen veel aandacht. Daarbij zijn groeiplaatsomstandigheden in samenhang met een
beeld/visie van zeer groot belang. De keuze van
gras(sen) in combinatie met het beeld en de budgetten kan van grote invloed zijn op het slagen
en in balans houden.
Naast deze items kunnen de aanlooproutes naar
en van de greens, samen met de af- en ontwatering, een goede bijdrage leveren aan de balans
op en rondom de greens met de overgangen
naar de surrounds en voorgreens. Uiteraard zal
dan op de green het aantal pinposities meer dan
toereikend moeten zijn, en dat laat meestal te
wensen over. Ook zie ik dat sommige greenslopes
worden over-gedimensioneerd, wat de bespeelbaarheid bemoeilijkt en bij onderhoud grote
moeite oplevert om alles in balans te houden.
Op menige golfbaan is de carry gerelateerd
aan een aantal ‘minimale en maximale meters’,
gemeten vanaf de teeboxen, waarbij een grote
diversiteit kan worden nagestreefd ten aanzien
van de begroeiing. Het kan echter ook gebeuren
dat de bestaande grondslag te rijk is, waardoor
een open vegetatie als heide zich moeilijker vestigt. Uiteraard zal menige golfbaan deze carry
rough qua hoogte en lengte afstemmen op zijn
populatie golfspelers, terwijl natuurlijke vegetaties
in combinatie met grassen voor een bepaalde
moeilijkheidsgraad zorgen. De semi rough kan
een welkome aanvulling zijn voor de fairway
en de overgang naar rough! Hierdoor kan de
bespeelbaarheid worden vergroot en in balans
worden gehouden.
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