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1k toen begonnen om de onderhoudswerkzaamheden

De digitale greenkeeper

en daarmee verband

houdende zaken 1n spreadsheets op te

Veel greenkeepers hebben een zekere aversie legen a utomatisering. Zij houden van groen, van buiten zijn, en denken dat dat onmogelijk combineert
met h el werken achter een computer. Toch maken w erkomstandigheden en
eisen va n werkgevers het steeds vaker noodzakelijk dat d e greenkeeper zich
gaat automatiseren. Samen met Wim Smils, course-manager van
Spaarnwoude, en Lambert Veenslra, directeur van VAG golfbaanadvies di e
hel programma GreenWare op de markt heeft gebracht, spreek ik over de
noodzakelijkheid en toegankelijkheid van computerprogramma's voor golfbanen .

nemen. Dat werkte goed, maar doordat
er steeds meer aanvullingen en Wljz•g•ngen kwamen werd het onoverziChteliJk en
kwamen er op den duur fouten 1n Na
goed overleg met de GrontmiJ heb ik
daana 10 pnvé-tl)d, samen met programmeur André S1m1cev1c het programma
GreenWare gemaakt, als een speciaal
software programma voor het beheer en
onderhoud van golfbanen

Spaarnwoude in een notedop
Spaarnwoude IS een groot recreat•ege-
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b•ed, het totaal telt 3000 hectare, waar-

Softwan! programma voor~ en onderhoud van golfbanen
Schematische weergave

van de golfbaan, en dus het werkgebled
van Sm1ts, 150 hectare 1n beslag neemt.
Smlts ·spaarnwoude wordt ook wel het
grootste golfcomplex van Europa genoemd. We hebben 27 lange holes, 2 x 9
korte par 3/4 holes, en 12 p•tchlputtholes Er ZIJn h1er ongeveer 220.000 rondes
per jaar. Dat de baan de grootste genoemd wordt, IS etgenliJk verder met
belangnjk, het voegt n1ets toe aan de
waarde van de baan. Maar we hebben
1n 1eder geval wel genoeg te doen·
Spaarnwoude heeft een greenkeepers-
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team van 7 medewerkers. plus coursemanager Sm1ts. Daarnaast wordt er veel
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werk Uitbesteed, zoals het maa1en van de
fatrways, tees. en de semi-rough. S1nds
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eén jaar IS Spaarnwoude geprivatiseerd,

de baan v1el eerst onder het beheer van

Een golfer had toen commentaar. hiJ

Dat is nu ongeveer v1er Jaar geleden

de overheld NatuurliJk heeft d1e omscha-

dretgde zelfs ntet terug te komen voordat

Inmiddels ZIJn er al d1verse aanpassingen

keling ook effect op het werk van de

de berm gemaa1d was

geweest en ZIJn de gebruiksmogelijkhe-

course-manager. ·vroeger moest Je, als

Dat is Jammer, hebben WIJ wel

Je 1ets Wilde doen, eerst toestemmmg

het natuur op de baan, begn)pen de gol-

oog voor

den sterk u1tgebre1d. Het programma 1s
nu door ongeveer 15 banen 1n Nederland

vragen biJ verschillende comm•ss1es.

fers het n•et. Zo •emand moet gewoon

en daanaast door één 1n Belg1e en één 1n

TerwiJl wanneer we nu v1nden dat er 1ets

meer begnp opbrengen· .

DUitsland aangeschaft •

moet gebeuren, doen we dat gewoon.

Veenstra ·of beter leren golfen, dan

De overgang van beheer door overheld

komt de bal n1et 1n de berm terecht •• • •

Inspelen op concurrentie

Er ZIJn verschillende programma's voor

hoofdmodules, d•e bestaan Uil onder-

heid natuurlijk mmder geld, liJd en moel-

golfbanen op de markt, waaronder

houdskosten

tem de baan·

Tnms, Sypro en Greenware dus

schema). Vanu1t d1e bas1s kan gewerkt

naar pnvallsenng heeft ongeveer 4 tot 6
jaar geduurd. In d1e Jaren stak de over-

Greenware 1s gebaseerd op een aantal

en onderhoudsplanning (Zie

Spaarnwoude b1edt veel rUimte voor

BIJ Spaarnwoude wordt ondertussen al

worden en kunnen schema's opgezet

begtonende golfers, of door Sm1ts 'klan-

zo'n dne Jaar met dat laatste programma

worden. Denk biJVOOrbeeld aan waar en

ten' genoemd De communiCatie tussen

gewerkt. Ontwerper Veenstra.

hoelang zet ik miJn machmes 1n. Het

de golfers en het greenkeepersteam van

·vanaf ca 1988 werd 1k als proJectlelder

gebruik van GreenWare IS volgens Sm1ts

Sm1ts verloopt niet alt•Jd rechtlijnig

v1a Grontm11 als m•Jn werkgever betrok-

m de prakujk hand1g aan te leren •tk

ken biJ de aanleg van diVerse golfbanen

moet wel zeggen, dat 1k het n1et voor de
volle 100% gebru1k. Het ligt er natuurlijk

den. en we hebben toen besloten dat we

1n Nederland en vanwege m1jn Interesse
daarin heb 1k m1j enn gespecialiseerd.

d1e zouden laten liggen en de berm even

Doordat 1k ook betrot..ken raakte biJ het

begroting bijvoorbeeld laat 1k aan de

n1et te maa1en.

beheer en onderhoud van golfbanen ben

adm•n1strat1e over

• Laatst had een medewerker wel 20
e1eren van een fazant 1n de berm gevon-

aan hoe de organ•sat•e IS opgebouwd; de
.-

Ik gebru1k het programma onder andere
voor de plann1ng van de werkzaamheden
en voor de nacalculatie, door het pro-

Maar het werken met het programma IS
echt met moellijk en heel toegankelijk.
Toch merk k dat er steeds meer 1nteresse
1s, vooral van de JOngere generatie;
ze w11len graag leren hoe het werkt "

gramma knJg Je daar een beter InziCht in
NatuurliJk IS de werkelijkheld het allerbelangriJkSte Verder geeft het programma
een InZICht 1n het onderhoud van de
machines, laten we dat aan de leveranCier over of doen we dat zelf?
Veenstra "Zeker voor de machmes kan
een goed overz1cht hand1g ZIJn . De kosten van een mach1ne d1e veel reparatie
nodig heeft kun Je duideliJk naast de aanschafpriJS van een n1euwe leggen en zo
een goede besliss1ng nemen· .
Sm1ts. "Tegenwoordig IS er een flinke
concurrentie tussen de leveranCiers van
mach1nes, dus daar kan Je op d1e man1er
hand1g op Inspelen·

Sm1ts kmkt 1nstemmend
· BegriJP me goed, want 1k ben geen
adm1n1strateur Als het gras gemaa1d
moet worden dan doe 1k dat liever
Een greenkeeper IS natuurlijk liever bulten. In het beg•n zag ik het ook allemaal
n1et z1tten met d1e computers toen 1k 45
Uever buiten
Veenstra knjgt soms wel te maken met
een zekere avers1e van greenkeepers ten
opz1chte van het werken met de compu·
ter "Somm1gen v1nden ZICh te oud, ze
v1nden het programma te duur"

jaar was moest •k biJ miJn vonge baan
een computercursus gaan volgen. Ik had
zo1ets, moet 1k dat nog doenJ Maar Je
moet dat anders z1en: het greenkeepen
moet door het werken met zo'n programma JUISt gemakkelijker worden.

0\lt-rlu hl btor~nmg ~n klimAat

Overzicht
Du1delijkhe1d en overziChteliJkheid IS
volgens be1de heren de troef van automatiseren 1n het algemeen, en in het
biJZOnder van GreenWare
Sm1ts. "Toen WIJ nog onder het beheer
van de overheld werkten, reg1streerde de
adm1n1strat1e alles Toen w1st 1k biJvoorbeeld niet hoeveel uur er aan de greens
gewerkt werd, of hoeveel dressgrond
h1er per 1aar gebruikt werd. dat stond

De aanschafkosten van Greenware
bedragen F 3500,- (excl. BTW)
Het programma kan worden aangekocht
met een onderhoudscontract, alle updates worden op d1e man1er automatisch
toegezonden Zo'n onderhoudscontract
kost ca F 260,- per Jaar (ex BTWJ.
Veenstra "Greenkeepers ZIJn soms bang
om gecontroleerd te worden.

Vroeger g1ng alles met een gum en een
potlood, dat kán nu gewoon n1et meer
als Je het goed w11t aanpakken"

Voor meer informatie over
Green Ware:
Veenstra Advlesburo Golfterremen,
tel./fax· 0229-543317
Lambrn \
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allemaal gereg1streerd biJ één verzamelpost. Nu weet 1k dat preCies op te zoe·
ken. Voor de adm1n1Strat1e ZIJn zulke dmgen met belangnJk, daarom werd dat
n1et verder Uiteengezet Zo moet de
adm1mstrat1e weer d1ngen weten, d1e
voor een greenkeeper met van belang
ZIJn· Nu WIJ zelf met het programma
werken, kan 1k mformat1e geven over
wat er gebeurt; 1e draa1t zo een schema
u1t. Je kunt aan de klanten en het personeel Uitleggen waarom Je 1ets op deze
mamer aanpakt en n1et anders Anders
denken ze ·waar 1S W1m e1geniiJk mee
bez1g?' Nu kun Je dat Uitleggen, biJVOOr-

beeld tiJdens het werkoverleg" .
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