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Hein van tersel

Straatgrasgevecht
Mlddf'n ln hf't Noorci-Umbu rgsf' loind , Vf'r wf'g van dOdo re> go llhan en, IJql
ht•l pladiS)e c.eyslerf'n.

H l~r

Is slnd~ 70' n 20 )adr gollr lub

tJgd. Ern lnh•rvlcw Ul el Dlf'k va n WljnhoHn,

·r...ysleren' IJl'.. l'S·

hedd - q reen k(•('IH~r

vu n gollrl ub

Gf't\lf'ren.

Edeltompost
V'w tri < ·t-n IS ~llldS OI IObef
1987 1n d1enst vc1n Gl•ystP.ren als greenKeeper Qorspronk.ehjk heeft hiJ een
oplêfcJ r g achter de ruq al~ monteur en
later heeft hij c·~n rorenkwt>~e"J gehad
B1Z•Jn <~antredPII diS grt>enkeeper h.!d
h J totaal qecn crvanng met het Olldt>r·
llOt.lu van ~n gollb,,;Jn
Golfdub G•:'y5ter·~ ts 111 1976 gestart
met 9 holes d.e wtg•'kapt waren m een
bos met voornameh)~ grove dt'll en ctk
De greens d.e h1cr ZrJn öt~ngelegd ZIJO
volgens van WrJnhoven l!rg wt opgl!'bouwd N•et 1n het mrnste do,, de

mamer van onderhoud Van WIJnhoven
h1erover ·rn d•e liJd werd wel ~ns
Edelcompost gebruikt als het green nret
n opuma!e cond1t•" was Dat kwam
natuurhJ~ omdat de greenkeepers u1t ore
~1jd ~n o-ar
,. achtergrond hadden
en het gras gewoon als we1land behan·
deldeo 1-t<>' g~v lg h1ervan waren
gr~ns met een h~l n1~e toplaag met
he{'l veel straatgras en veel verdtChung
De !'erste 9 hoh~s zrJn opgebouwd uu
bestaande grond waar de k •!Zeis uttgczccfd werden Opmerkl•lrJk 1s dat deze

ru $.

lti!JS

greens hPlemaal mPI dC' schop door
WSW' ers ZIJn <~<~ngeleqd
Op een geg(•ven moment zrJn d;Jar 4
greens biJgelomen op et.!n terrem waar
asperg~ gel.wee~t wNden Dat ZrJn
hele moo1e lrchtc goe>d·doorlatende
9ronden. w<~ardoor ciezt: ome moo~te
9reens ZIJn De la.rtste urtbretdrng heeft
pla;llsgl'VOndf'n rtl 1986 Ook dez1•
gr~s ZIJn v~ltc vocdSCIIIJ~

aange-

legd·

·----··- - -··· ...... ·--· -· ·---·

straatgras In ovetll:!g met Kappen. t()('n
adviSeur van Gf?Y\tt>ren Pn zelf betrol"·
ken geweest biJ de eer~te danleg van de
baan. werd efVOJ' Q!'ko ·~ n om greens
door mlddel van holpr l ~ktm te verschralen en door m1ddcl van doorzaa1cn de
Jutste gr,1sscn opnretrw " ' te brengen
Van WrJnhOven WIJ hE-bber d11 zo
t·t.-er. achtereenvolgende 1aren g1~daan
Kappen h."'d o q waar· chuwd dat d1t
een langf' weg tou 'ljn nmt eP.n hoop
obsta~ets Vrcr J• 1r gelt>d! n heb ~~ m
overleg met de bc~ancommrss1e de lilken
resoluut anders aangepal De greenk~epers hebben toen gewrtJdrcmt>d met
holle p nnen met dt> m<~xrrnale lf'flgte
van 27 cm en een drameter van 30 mm
Na het vertrdramel 1s er twee keer
gedresst. de eerste keer rnet puur zano,
de tweede ~:eer met een schrale
dressgrond Zand en dre~sgrond heoben
vve met water rn de gaten rngebracnt
Invegen Iu• te brJna ntet Dan bltJft het
naza• ken Inwerken met water IS e•gen·
1.1k oo"' nret de goede manrer omdat JE'
alt Jd ontmengrng van de grond kriJgt
uoor het welter D<~arorr hebben WIJ er
ook \IOCr gekozen om te dressen m twee

etappes Ho!! dan ook V()()( Ge"steren ~
het •Jertrördlnen rrret holle pennen een
Ideale methode !J('bk>kt>n. wmt we hebben
nc 1 •norr ulke goede qrt>ens Ql."had
Verti-dram
Wr heb1J1 n op cl.'n piliJl plaats~'n OOCI
voor een tweedE I ·N q• 1ert,dra ncd.
milèlr 111 het algenwen lijn de resultatt>n
pnma D1t IIOOIJ w haddt•n we nog op 3
holes ver~pre1d wat ~all' plel<~ert door
afstervend waatqrds C ~ ZIJn de greens
d•r• 1ndertrJd slr~ht liJn c~.tngeli.!gd met
nat weer en veeiLWare machines op het
veld Deze wrnter wrllen we nu voor het
eers: de hele Willier doorspelen op de

Straatgras

zomergret>n~ .

de aanleg laa: ZICh
raden Een golfbaan waar straatgras dur·
dehJI: de bover>hand heeft! Verder
moesten de greens ll'dere wrnter mtnstens 3 maan ~ ..n drct t Je leunt natuur·
lrJk wel proberen te spulten tegen waat·
gras. maar het gevolg 1S dan a!!een da:
1e kale plekken op de green krr,gt
Zonder dat het probleem echt oplost
We hebben een paa1 keer gespoten
tegen straatgras maar ergenhJk zonder
resuttadt LiJmhert ot 'Brek' zoals •edereen h!!m not'mt, lS ze:. Jaar geleden
begonnen met het bestriJden van d1t

Ik heb d1t JiiCH ook wernrglast gehad van
sneeuwschrmmel. Begrn ol.tober 11ad 1k

1 ,.,. , "'' '.J 11 lr

nog "'"' plekJes. maar door prevtmttei
IJZE>rsultaat te gebrurken en curat,er
Uretea heb 1k er we1n1g last van

c;REENKEEf'ER

11

Vertidrain
S•nd$ ef'n paar Jd•lr lijl1 we oo~ veel
rnten~tevet gaan vertrdrarnen met mass.eve pennen Op het moment doen we
dat nu nog 1ederc 5 weken maar rk Wll
naar 4 weken Dar kan ook omdat we
smd~ een Jaar met 4 greenke-eper~ op d(?

baan Zrjn
Naast een holprikker hebbt?n we verder
noq een shlier voor het bE'IUchtr 1 van
de greens Dez{' zorner t1ebben we ver·
der voor de eerste ~.eer de fc~rrw<~ys

geven•cuteerd
Geyo;teren wordt een steeds moorete
baan. dat v1nden n•et alleen de leden.
maar blijkbaar oolr het ve>le waterW11d
dat 111 steeds grotere aantallen Zijn toe·
vlucht zoekt tot de grote VIJVers d1e 111
het meuwste gedeelte van de baan liJn
aangelegd

Overzicht machines Geysteren
- t l Gfeo~"lfl!1 ('v \1"-'~lliTI lW!
j,}:W~ ~;mg ry grMrl)ll<1!er
('wd Uendcl} 199~
ll.lnc!gr"t•lml.l~ic!f

Ramlonc!s 61

19S8

1988

iaa:lbsell ff 60 li!rnJ.Jilll'l I'lll!l
.IMOIY.IItl f,, ''•il'('lla.llet lf 3810 1!)9•
i'trlt.'« T 180 rough-orldm~J.u• 1!i93

J.Xtuwr Clli'>..;ctng h.llld~;~rl t'lrn.\4;1.--r i991
Vot.r.& I ieg('knaa~er 11'1118
CU')on.m U'ITI!lllW~ 19'1U
C:U~"·n.rn 1995
sm.tl-(a lkri111t~~t~ Uao.•I"A•r ·\'d lll'ilr.le!IJ 1045
l:.ubOla l2S50 tr.xw 1!.1'14

Sdl:tnlfln qolttn•tor 1!l8S
.lOM Oee~ 2130 1I.KIOf 75 ~'· '•11'113 w1 iChop 1993
<l!ltidl 1O.H4S IP.Qilenl ~"'P' 19'\4
Rin ~·l'le1994
\'~ 004.804 fB(Jn~tl~rr,p) 199J

larobst>n.AaolilllQ Pi' 14-18 hul.pnl ·er 199?
H~4'y H840Óiepb!lluch1e~ !olilmllthl""' 1991
SM !Opbl;lU(I\1 gr~·h~ I Q86

l!-fil! sliL~U'\\' f_,lr.'l~y 1981
Am..'OI'I!! weg+rr.a.t••<l!rtl<Uieeml<IC!l
~l;amp)

1'395

1lolNm IU5!n'tmger er1 velrlspull 1992

t:laiMn ~Drup~J!l19 74
VR'da doorzaa,n-.aüi1n>! Md Belt'!) 1989
lftykunM~moer 1974
Tn.re T!!t!lper itfOQier 1993
C)donl! C8 5000 kunstmeststrooer 1993
Scfj)~l.'l tJepiGir 1979
Kar oudl 1979
G~~ ~ Ntet~ (tmfgemanktl

Wii(D dat~ha~q.•. ~ rpenonl'ft auto)
Hu~q11<1rna bosm.la•et 1\lSO
Stlhl FS 210 boVYI.Jaot>r 1'189
l!hl1y Go.lll!l.ldl'J~ \988
5:~~ SJ\ ~')0 Dbriblaz.v

1992
Slihl 034 AV motQrlo~ 19B9

Besllfll"!JJIIIiCkll.'km ka-.1 tMrn•mJ I'I~
R~otltknt•MJI995

sa& lilndbaYwscha.11 1993
Thilol fitot 1979

WERKZAAMHEDEN GREENS
weel<; 08
v~eel 13

IJZ('I'Slllfailt
mrtfdr,aurcm 12 mn1

vmel 14 Allu<~gro- bCJrne~en
week 16 sollnure + AC.,L1agro
week 17 llerttcl,ltl!l'on
week 18 dOQrzaalen-dre·M>I1·beme:.ten
w"l!e~ 19 Aquamo wrildrMen 8 mm
week 21 vertJCtlleren
,o,reek 22 ~htten·dressen-b<>rnesten
week 23 A(juagro+soltnuri!-1-sr:afe~
w.:>ek 24 bè•telen·vert1dra•nen 8 mm
week 26 vertrcuteren+dressen tbemesten
wee~ Z7 Aquagro
week 28 vertJCuteren
weel· 29 dressel'l+Vel trdratnen 8 mm
v..eel; 30 vert•cuteren
weeK 31 A.Quagro+lerrosol bemesten
•"eek 32 liofe pnl ken·dressen-doorzaafen
v.eek 34 dressen·vertidraJnen 8mm
v.eek 35 bemesten
weel< 36 verticuteren
week J7. Aquagro+ijzer'SI,lllaal
weeic 39 doorzaaien-dressen-beme~ten
w.:e~ dO vertidrau'lel'l 8 mm
week 42 AqU<Jgra+rjzersulfaaiHohnure
wee~ 43 sht1en
week 4.1 verlldra,nen 8 mm
v.'l'e~ 46. sltttPO-ijzersulfaat
week 48 verttdralnen 8 mm
w~ek 50 rrzersulfaat
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