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Golf en Greens
BaancommtsSèlrissendag 1994
Op •· Se B,t.mcomrr, •\san~wndaq viln rfe
NGf was hêt dit ~ em dl' qr~n d•"' 111

het

mlrldclnunt van de d•scus\t~ stond
In e<.'fl heldm ~toc>q •lal de qas t All1W•1
Beggs van het S RI wt B111gley ZIJn vtSJe
over alle o~pecll•n v.m d1l llt' l<lllgriJ~ h<san·
element Hu~ron 1
P ·.omcuwnt ng van
211n fezmg

Een recent gettoJde., rnquëte over meer
dan 1000 qrecn laal/tt•n dat vr 1n
Ned~>rl.lnd Ct.'"'fl c , tt v • 111~ tan opbouw
lx-staat
Globaal vallen de typPn qr.·ens naar op-

bouw,

m 3 Cttlegortl'"rt uiiN:!n

a 20-30 (m teeJ,.~rdP op ht>s1a<1nde
grond zonder drrJtnii!JI'
b 35 cm zand onlokaiP. urond mt!t ~~~
dra nage sr>teem
c 15 crn In dE" vorm v.1n ·~l?n ao 20
mcng<;elzi!nd en hurltll\ op 25·30 cm
opgehracllll<~nd rnPI Pen dra•nage
S)'5tecnt

De vormgeving van de green
Door de wo te Vilnetelt ll<~n opbOuw v.m
A
r nt Y ~~ "1 ol b11het hN~II ucture-de greens. l;an hPI 1111?1 riflelPIS d.lll dJ!
ren van e.:n green moot men met een aan· tedereen er ZIJne q._.. •r oerhoudsstratc·
tel! belangryke tactoren reken1nq hourlen
Q•~ op nahoudt Als blnrtt.>n de hrldn ntel
1 De afmetrng fi o t qroot genoeg ZIJn
ane greens dezellot' JpLouw hebhen dan
om het aan1.11 noodlokehJke pmpostlles za! men emaor moeten streven om op Zl,!l
te l.:unnen hertx>rger 0•1 3antal hangt
rnmiSt gelr : e f~•E'ke omstand1gt ~en te
onder "'P.t!f af van de spelersdrut.: d•e
ereeren De belangnJY.Ste handehngen om
te verv.,achteu IS De min1n 1um maat
o.: re bererken Z•Jn'
van een green 1S 500 m2
Wordt de qreen echter te groot gr>·
een onbelemmerd Of'>11rnale doorlaat·
maa~ :. dan wordt tH t ond• houd te
baarheld ov dl gehele oppervlakte
duur en boet 111 aan geloofwaardig·
viln 111' green 11en te bere•ken,
he d De green ve hc~t d<' noodzakel r
2 het na~ treven Vdn gei•Jke, ~tabrMe
ke tutdaqtng, zoals bedoeld tn de a•m·
groctornstanc11ghe<Jr•n, d1e n•et veran·
spcelstratC(.J'"
deren onder fys1PI.e of ctu•n11~hedru~
2 De vorm liet 11oornaam~te doel •s het
bere1len van vanctlle Al te ul\g~pro·
l.:en vormen d•l'mm vermedrm te worden Va<~l resulte••rl r.·~·n ondoordrl<hte
vormgevmorn sloJtng•• vNoorzaa~ t door
O>'fO!Ct.'t'ldf' mdi10CIIVII?'t Yclll d('
grecnsm;r.1rcr
3 De golvmgr>n moPh•n zorld!ll9 zr,n dat
d e de speler bh1vPn boi'IPrt door hun
speelshl'td zoal5 bi dneld loor dt.> ont·
w.;rpN Oo~. h•er Qf'ldl dat dit ontwl'IP
nret te wlgesprokrn maq n
MoetltJkherll'n mnt dr te n)dPn muil'
vnn de macluneo en verllt Jil'l ptnpostt•es ~.unnPn het gevolg ZIJn
lnbegrt-pen biJ tl •·l lOntourontwe~p

Ervanng heeft rn EnqP.Idl d •tg••wezl'O dat
ef"!n green~·ConslriiC IIe nrtril hetvoom~eld

van de U S GA mr~•ho f, l•l'l d1Chl!.te b•1
ff1t ideaal l.omt Op cfrt rnnmPnt vmden we
deze greens rn Ne<J••rl,md np dP UlthrP.J·
d ng van GC Almeenierhout Ofsc.hoon
rro!!fl bullenqewoon I!!Wf'dl'fl IS owr I (ll
rcsu taal ten Of. '" hte vc.tn J~> oudo greens,
!>C.hort m~:>n het PlndoordPt•IIU.NPr noq
enkele Jclren op
De USGA methode
l
~ dn t 1 •n grr·en voiQi'ns het
US GA (UnrtL>d Stales Golf AsWCiè!IIOn)
pn11c•oe laat ziCh als vofqt beschfiJW?n
Een dranagelaan van 10 cm grof
gnnd, d1ame11.>r S ·I 0 mm2

Een \ussenlaag van 5 crn bestaande uil
fr1n gnnd, sreenqrurs of grof zand met
een fract1e grootte van 1 mm
Deze laag O•ent dl~ fllte voor !!t uitgespoelde zand en organ1sche ~tol u•t de
toplaag, zodat de dram..gelaag n er
d1chtshl.lt
3 El'O toplaag van 25·30 cm dtlrte a e
moet d11.>nen als wortt'lzone
De Sèlmenstelltng van d~ topla;Jg bestaat tn pnnCipe u1t de volgende com·
ponenten

behoren ook de approach en è.: omgevmtl van d ... green De ovl'tqangszone

van oe tatl'\111av nn.1r de approachzone
moet soepel verlopen terwtJI de goil1ngen 111 het trme•n rond de green subt .-J
en m,,l(keh)k te onderhouden dienen
têZIJn
De constructie van de green.
•r.
' " u•t dr l>P taar a• onder·
fJrond r~>l'd~ "' tHtelndE•IiJke vorm en con·
:our opgebouwd D I. t. re l!ll'n bhJVCn
drt p.~troon volyen
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• gfOf zand (0,5·1,0 rnrn) en rn1ddelgrof

zand (0,25-0,5 mm), samen n1et moor
dan 60%
• f11n zand W,l 5·0.2 5 111111),

lilt' I niL'!!r

d.Jn 20%
- zeer f11n zc~nd (0,05·0,7.!.1 mm),
met mper dan 5%
- s.lt (0.002-0,05 rnm). nto?t rneer
danS%
• klet (minder dan 0,001 mrn).
met meer ddn 3%

Dil mengsel dient over f'<•n porOSttl'•t te
beseM.ken van 35 tot 55% met ef'n
cloorl.latbii:trt'letd)factor v,1n 150 tot 300
mm per uur Het orq ..mJsrhP ~tofqr.haltc
van dt'!Ze toplaag maq liggen tuswn de 1
en dt? 5% Ideaal I< een wa-mJ•~ van 2 tol

4%

De grassoorten
~ •>-'5tdnd qste 1:. om dt> ~t'U:'l' van de

g•assoonen tf.> laten afhangen van het l:hmaat Met andere woorden, welke gras·

nomyces grammiS voorheen Ophtobolus of
RondepleU:en Zl6 te [)eze sdummet doet
dtl gras snel vNdWIJnen
Andere grassen m•mc'n clr• WPggf.'vallen
plaatS('n tn, en t'r ontst,Jrll CPrl onregelrna·
t1g graSOpfX'rlloll
Srraacgra5 1Poc~ llllflllil.l
fen eenJ(lnqc 11ras\oorl dtro zKh thu1s voelt
rn het brotoon van d1! Nnorel ( uropese
golfbanen Gr!!<'m. d1<! louter Uil straa;oras
besta.1n ZIJn op den duur onbespeelbaar
van dKemtJer tot m.wt
11.0rtom het as een onyewt>nstp gast
Om de vt!Sttg1ng vJn strai:ltgras 1n de grPen
te ontmoed191?n moN men wn bUltengewoon ~trill· ond •thour.J~r<!y~rne voeren
Meeswl ZIJn dez, mrtatteg<>len duur en
:el er ntet nlt1JcJ ~uccesvol
Straatgras zal snel gaan dorrunpren tnd•E'"
de green slecht dro1neer1 en er v...el compac::te optreedt Het succes van straatgras·
bestnjd1ng hangt af van het conseQuem
u rvoeren van de volgende handelingen·

soorten ZIJn het beste geadapteerd aan
het h!>t!rsende klimaat type
RoodMenk (80%), gewoon wwsqras
(20%). In Nederland 1<. dit hrt m(•e t
g~ru1kte mengsel We g,1an ervan Uit
dat een gE>zaa•dP greM dt:! voorl eur
heeft boven een geplagde 9reen en dat
de maa&hoogte voor d1t meng!K'I op S
mm gchoud•m wordt
W•t suuisgrcJs (Agrost•s •,tolomfeml
Deze grassoort. de culuv,Jr f'ennuos:>, •s

beter gt>adapteerd 1n Willrnl'le. 7wd<'hJke
~hmaten In Nt.'<IPrlancJ word t d1t qru~
ml't mt'E.'I OI mmder .unes toPg!'paSt
In het n.1J.1.1r en W1ntrr qaat dtt gril~ tn
dOtmi!OliC pn veuwélkl liet 1~ 1!'el
g!?VOChg VOOl' de .s<ll&mmPI Gaem<ln·

lntensteve en vooral gevarK!E'rde
methoden van beluchung

2 Mtntmal~> tmgr.Hil'
3 Mtmmale berne\llng
.: Een uttgärencle route·plannrng van de
onderhoud!>ma<.h1nes om sliJtagló! (open

pleó:.ken), en compa<.tle te voorkomen
Green onderhoud, minimum eisen
. ' do.. '\ , ,,, IJil'l'rt t• ~r&IQ• ·r met een
vlak, stev•o put·oppl'rvlt~k l'll lilt oppervla::

500 kg clres.sgrorul per beun nod1g

8duchten
Het beluchten van cfl' worte17one h(!('ft
ten d()(•l voldoend{•

zuur~tor

In het

bodemnrof1el tf' hourlcrr
De freqLtenue h.mgt al vo~tt dt> hetrl'dlng>mten~tell en

de wrersormtandtgheden

De besch.rbam techr111:·kenz1Jn genoeg-

zaam

be~end

We noemen·

shtten. holle r!">p Vd'ite pen behandel1ng
en verudralnen

Bemestmg
In het behN•"pl,m moN dwdehJI: ZIJn wat
het beiP.Itlls Btwoot be(!ld dE' pil controle
door mtdd••l van kunslmest ~orten entof
het gebru1l van !>low r«•lea~e m~l$toflen
dan Wl'l het qebrul~ van vtoe1bare mest

en tJlersullaat
8eregenmg
Omdat ne betrouwbaarheld van de verdelmg bij automatiSChe bereqenrng n•et

aiUJd opt1maalts bliJft handberegenrog op
probll'emplekken een noodzaak
Controle van dele plekken en hel gebrurk

van oppervlakte ~pan1110g~ verlagende
mlddelen om opn,lmt> van watpr te sumu·
leren behoren 111 het plan van onderhoud
opgenomen te worden
Wormen

Bmnenkort wordt het tlebru•l. van bestliJ·
dtngsm.!ldelcn terwn wormen verboden
H!!l STRincentl on dit moment pr()('VI!n

;,ool.mg mogc.>ltjk door htt •r•u<X•n heen 1n

rnet alternat&ev•' m1ddPI1:11 zoals kernepceder en r!IO!.tNd oplos:>1ngen

stand te holrtlt'll In dt• pw.._UJ~ komt het
er echter op nt-er d,Jt ei( grPt:rtkl'epPI ZIJn

D•'le middel! 11 diiJVf'n d!' wornterr utt de
grom! ZOI Kl• r LP ll· doclf'n Hl'I gebt wk

beheer n<.ht op het mlrllm.Jii•.vren van de

van IJZCI!.Uil,J,Jl Wt'rktPvC'neens ontmoe·

ongunstiQe eJgenS<ho:1ppl'n dre oon straat·
grasgreen met Ztch nu•e brl'ngt

d1gend op de wormen populal!t:> van de

M<Jadroogten
Voor een OVI.'tweqcnd un roodlWCnl.gras
bestaande green IS <'en rwmlddefde maathoogte van 5·6 mm opllm<~al
Strutsgrds .._an wat ~.ort er grmi!i.lld wor·
den Voor hl't maaum 111 het alqemeen
gcldt de vurstreqpl bt>tPr u111lorm gemaa1d
dan snel geschoren I

grwn
Schrmmdztr>J. c~n
Het gl:'bru k van S<hlmtnPibesllljd•ngsrnto·

delen wordt ootmoedtgd Hoe meer
!>lrnniJE!'SIJ'ilS 111 de grel'n vootl.omt, he.:
m(!('r prohlernt•n men heeft met allerle•
a..1ntasttn!wn IJzN~ulfaat en ammomumsulfil<!l werkl'n prevl:'nt1ef en Zijn on·
SLrndeliJk voor het 11111ieu

VertiCuteren

Kwaliteit

In het groersetzoen kiiJ91 mpn alleen een
egaal er. snE'I putoppervlak wanneer I'T'o?n

K..,. t>n al de bovengenOE'ITlde factoren m

~maa'

men de grondslag gelegd voor een '.. v~alt
lél\le• goede green Vlakhetden snelheid

per wE'ek; licht vertrcuteert

Topdressen
Gebru•>. voor net topdtPSSl•n hetzelfde
matenaal als werd grbrur~ t vuor de samenstelhng vdn d• t•·rpl,rcJq v.Jn d~ green
In het se•Z<><'II IJ(~Qint 1111'1\ te dr~wn
zodr., lwt gras 9•1.\1 qrm•tr>ll (var1 aprtl tot

•• 'I IO'U

oktober) D•t voert rnen dan 1 x per
maand Uil Voo1 C{'n 9em•ddelde green IS

een goede comb1nat1e samen dan heen

gepaard aan cons1stent•e IS alles wat

~en

goede golf('r nodrg hi'E'ft om ZiJn handicap W<tdr te rna~en Wol zal hethem een
.:org ZIJII, op Wil! voot mr.snier dat tot
stand gckom('n 151

a

