Joost Luiten in gesprek met hoofd greenkeeper Dennis Verreijen van AHA De Man.

Minder maaien, meer rollen, vlakkere greens
Man & machine: Tru Turf op De Rottebergen

Dennis Verreijen gebruikt op golfbaan De Rottebergen de ‘Tru Turf’. In de zoektocht naar snelheid staat het rollen van greens tegenwoordig weer helemaal op de scorekaart. Hiervoor ontwikkelde zijn werkgever AHA de Man samen met de baancommissie van golfbaan De
Rottebergen en Eric Brommert (de caddy van Joost Luiten) een rolprogramma. Dit moet greens tot maar liefst vijftien procent sneller maken.
Een rolfactor van formaat, zonder negatieve bijwerkingen.
Auteur: Broer de Boer
“Greens kunnen altijd beter en sneller”, is het
statement van Dennis Verreijen, hoofd greenkeeper bij De Rottebergen en in dienst bij AHA de
Man. “Maar dat moet natuurlijk wel op een verantwoorde manier bereikt worden. Het komt nog
steeds geregeld voor dat banen onder druk van
‘the need for speed’ de grenzen opzoeken en te ver
gaan. Vervolgens moeten ze hier maanden-, soms
jaren lang de zure vruchten van plukken. Het eerste
uitgangspunt bij het verder verbeteren van greens
moet dus altijd zijn: gezonde greens. Pas daarna: zo
snel en vlak mogelijke greens. En ten derde: onderling gelijkwaardige greens, inclusief uiteraard de
practice green. Gelukkig staan de ontwikkelingen

Een tijdje uit de mode
Dennis Verrijen duikt even in de geschiedenis:
“Het rollen van greens is natuurlijk zo oud als de
golfbanen zelf. Begin vorige eeuw, toen de kennis
en kunde nog niet zo ontwikkeld waren als nu, was
het rollen zelfs een onmisbare factor voor greens,
zodat je er in elk geval een beetje kon putten. Door
de komst van betere grassoorten, cultuurtechniek
en betere maaimachines konden greenkeepers in
de jaren daarna op een meer verantwoorde manier
dezelfde gewenste greenoppervlakten realiseren.
Bovendien werd het duidelijk dat veelvuldig rollen
met de zware rollers van toen ook grote vervelende
bijwerkingen had, zoals ernstige verdichting, vooral

niet stil en hebben we op ons vakgebied inmiddels
veel en nieuwe hulpmiddelen tot onze beschikking.
Zo is er de afgelopen tijd sprake van opleving van
belangstelling voor de greenroller. Eén van de vorige
uitgaven van de Greenkeeper besteedde hier al aandacht aan.”

als de greens waren opgebouwd met klei-achtige
grond. Het rollen raakte op die manier uit de mode.
Maar greens zijn in deze tijd bijna altijd met zand
opgebouwd en verdichting treedt niet of in elk
geval veel minder snel op. De moderne rollers zijn
bovendien erg licht en zeer praktisch in het gebruik.

Tru Turf wordt gebruikt voor de banen van de
European Tour.
www.greenkeeper.nl
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Een aantal onderzoeken heeft inmiddels aangetoond dat er met een verantwoord rolprogramma
duidelijk verbeteringen zijn aan te brengen in de
snelheid en vlakheid van greens, zonder de negatieve bijwerkingen van weleer. Het is dan verleidelijk om direct voortvarend aan de slag te gaan.
Maar voorzichtigheid is toch geboden. We werken immers met natuur. De bodem, opbouw
en grassamenstelling van greens zijn niet overal
gelijk en de - mogelijk - negatieve effecten zijn
gradueel en daarmee vaak pas (te) laat zichtbaar.’

geeft je als greenkeeper van de onderhoudende
partij ruimte om dit soort zaken op te pakken en
te experimenteren. Een dynamische en transparante benadering dus, die mede door een uitstekende relatie met baancommissaris Ger Reckweg
vanaf het begin vruchtbaar blijkt.”
Tru Turf
Dennis Verreijen blikt opnieuw even terug in de
geschiedenis en kijkt naar het heden: “Er bestaan
nog altijd verschillende manieren om greens

te rollen. Je kunt het doen met de ouderwetse
getrokken rollers, die variëren in omvang en
gewicht. Je hebt de triplex rollers, die bevestigd
worden aan de driedelige maaiers. En er zijn
de zelfstandige, lichtgewicht greenrollers, zoals
onder meer de Tru Turf. Met name deze laatste
categorie heeft de aandacht voor het rollen weer
aangewakkerd. In overleg met de directie en de
baancommissie hebben we dit voorjaar gekozen
voor de Tru Turf roller. Deze wordt sinds 2003
gebruikt voor de wedstrijdbanen op de European

Leren van toppers
Golfbaan De Rottebergen is niet alleen de
homecourse van vereniging De Hooge Bergsche,
maar ook die van Joost Luiten. Zijn naam wordt
op de Europese Tour inmiddels in één adem
wordt genoemd met die van Maarten Lafeber en
Robert-Jan Derksen. Luiten leerde er golfen en
heeft in ‘zijn’ Rottebergen een trouwe sponsor.
Hij kwam op deze baan in Bergschenhoek ook
zijn huidige caddy Eric Brommert tegen, die er
ook lid is. Samen trekken zij tegenwoordig met
de clubs op de rug de wereld rond, spelend op
de beste banen die er zijn. En op de beste en
snelste greens. Als beide toppers even niet op
de Tour actief zijn, vertoeven ze geregeld op
hun homecourse om te oefenen en te trainen.
Zo gebeurde het dat Brommert zijn opbouwend
kritische licht eens liet schijnen over de greens
van die baan. Zijn conclusie: ook deze greens
kunnen altijd beter en sneller. En putten op een
ondergrond die de kwaliteit benadert van een
green op de Tour is niet alleen goed voor Joost
Luiten, maar voor alle gebruikers van de baan.
Een project was geboren en Eric Brommert
toonde zich bereid zijn expertise in te brengen
door lid te worden van de baancommissie van de
vereniging.
Ontwikkeling rolprogramma
“Het management van De Rottebergen was
direct bereid om met firma De Man, een optimaal rolprogramma te ontwikkelen voor hun
greens”, vertelt Dennis Verreijen. “De aandacht
van de directie van deze baan is constant gericht
op optimale kwaliteit. Vaste onderhoudsroutines
mogen daarom - zonodig - doorbroken worden.
Een voorwaarde van de directie bij de uitbesteding van het onderhoud was dan ook dat het
contract, dat de basis is van onze samenwerking,
nimmer een beperkende factor mocht worden
ten aanzien van haalbare verbeteringen en innovaties in het onderhoud. ‘Als het beter kan, dan
doen we het beter’, is het motto. Zo’n insteek
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Meten is weten, baancommissaris Ger Reckweg aan het werk met de stimpmeter op de 18e green.

Joost Luiten, Eric Brommert en flightgenoot/wedstrijdleiding Eric van Mieghem bij de Tru Turf op de 18de green van De Rottebergen na een oefenronde op De Rottebergen voor
het KLM Open.

Tour. De moderne lichtgewichten zijn het duurst
in aanschaf en ze vereisen even wat oefening
voor een vlotte bediening. Maar de resultaten
met deze machine zijn in onze ogen het best.
Zo levert deze roller geen andere rijsporen dan
het roloppervlakte zelf. Bovendien kun je er snel
mee van green naar green. De totale machinegang duurt hier circa vierenhalf uur voor achttien
greens en twee putting greens. Maar het belangrijkste is natuurlijk de duidelijke verbetering in
de snelheid en vlakheid van de green zonder
noemenswaardige verdichting, want daar gaat
het om!”

Ook blijft er van dag tot dag sprake van soms
onverklaarbare verschillen in de metingen. Wel
staat vast dat rollen met beleid moet gebeuren
en nooit mag dienen om slechte greens te maskeren.”

De rolfactor
Met de Tru Turf heeft firma De Man gedurende
een aantal maanden proefondervindelijk kunnen vaststellen welk rolprogramma op de greens
van de Rottebergen de beste resultaten oplevert.
Daarbij bleek dat een verstandig rolprogramma
een prima aanvulling blijkt te zijn op verantwoord
greenonderhoud. Dennis Verreijen: “In onze

Prima resultaat
De resultaten zoals die op De Rottebergen werden geboekt komen volgens de hoofdgreenkeeper in grote lijnen overeen met de gegevens uit
andere onderzoeken. Verreijen: ‘Er is sprake van
een substantiële extra spelsnelheid op de dag
dat er gerold is. Dat loopt op tot circa vijftien
procent. De dag ná het rollen is dit effect wat
verminderd, maar nog steeds meetbaar. Er treedt
bij een rolfrequentie van tot maximaal drie keer
per week geen noemenswaardige extra verdichting op en er is geen zichtbare achteruitgang van
de kwaliteit van de graszode. Het blijkt, onder
de juiste omstandigheden, zelfs mogelijk de
maaifrequentie terug te brengen met één beurt
per week, of anders de maaihoogte tijdelijk iets

zoektocht naar gezondere, snellere en vlakkere
greens om de immer kritische golfers verantwoord op hun wenken te kunnen bedienen,
leverde dus een zeer welkome aanvulling op:
de rolfactor. Rollen blijft overigens mensenwerk
en er is geen ‘gouden regel’ van toepassing.

zuiniger af te stellen. Gestrest gras kan zo even
een dagje bijkomen van de dagelijkse maaibeurt,
zonder dat dit direct aanleiding geeft tot opmerkingen van golfers. Dat zijn voor ons goede
resultaten en ook voor de gebruikers van de baan
leveren ze een prima resultaat op.’

Naast de evidente toename van de snelheid en
vlakheid van de greens worden in de verschillende onderzoeken aan het regelmatig rollen
nog andere positieve effecten toegerekend, zoals:
- Snel vlakken van de greens na prikken/
bezanden.
- Vermindering van dollar spot.
- Verminderde wormenactiviteit/schade door
vogels.

"De dag ná het rollen is dit
effect wat verminderd, maar
nog steeds meetbaar"
Verreijen: “Vermindering van dollar spot en wormenactiviteit kunnen wij uit eigen bevindingen
nog niet bevestigen of ontkennen. De toelichting
die de onderzoekers geven is echter zeer aannemelijk. We gaan dat dus zeker verder bekijken.”
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