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James C. Thomas

Zand selecteren voor greens en bunkers

vijfenzestig procent zandkorreltjes die in
de categoneen medium en grof vallen

Eén soort zand is niet genoeg voor alle gebruik
op het golfterrein

(0,25 tot 1,0 m1lhmeter) en voor minder
dan v11fentwint1g procent m de grootte
van 0,05 tot 0,25 m1lhrneter

Voor veel mensen is zand gewoon zand. Maar op een golfterrein
maakt de keuze van het juiste zand een verschil van dag of nacht. Het
is misschien financieel aantrekkelijk om bunkerzand te gebruiken voor
topdressing of een green, maar de fysieke eigenschappen van bunkerzand zijn niet altijd geschikt op de green te gebruiken. Omgekeerd
kan zand van een green totaal ongeschikt zijn voor de bunker.
Greenkeepers moeten de eigenschappen van het zand onderzoeken
voor ze het gebruiken op het terrein. Goed geselecteerd zand draagt
bij aan gezondere greens, gelukkige golfers en goed bespeelbare bunkers.

bolvorm1ghe1d, waarb11 bolvormige kor-

Wat is de korrelgrootte?

fi1n zand extra aandacht nodig 1n ver-

rels hoog worden gewaardeerd 1n tegen-

De korrelgrootte van het 1and 1n zowel

band met het gevaar van anaërobe con-

stelling tot zeer langgerekte of platte

bunkers als 1n de toplaag van een green

d1t1es (Black Layerl

korrels, die laag worden gewaardeerd.

zit in de klasse 'medium' tot 'grol Dit

De korrelvorm
Stel d

•'11'

l

e-

n zandkorrel vast

door hem door een m1croscoop of loep
te bekijken. De overheersende vorm kan
hoekig, minder hoe~1g en rond of minder
rond zijn. Dal hangt af van de scherpte
van de randen en de hoeken van de korrels.
Zandkorrels worden ook beoordeeld op

Korrels die m1rider hoekig. minder afge-

houdt n dat de grootte van de overgrote

Bunkerzand moet schoner zijn dan wor-

deel van de korrels tussen 0,25 m1lhme·

telzone zand en mag ri1et meer dan drie

de voorkeur voor de wortelzone Erg

ter en 1,0 millimeter moet zitten

procent silt en lde1 bevallen { 1).

hoek g zand heeft de ne1g1ng compact te

De granulaire samenstelling van een

Bunkerzand dat meer dan dne procent

worden en de graswortels te beschadi-

toplaag van een green kan afgelezen

s. ten klei bevat gaat dan snel verkor-

gen. terw11I zeer ronde korrels een gevaar

rond en medium bolvormig z11n. gemeten

worden 1n de b119aande tabel van de

sten In dat geval 1s er extra onderhoud

USGA. Zand maakt voor minstens 80%

nodig om het Zdnd bespeelbaar te hou-

kunnen Zijn voor IJe stab11ite1t gedurende
de eNste paar maanden na het inzaaien,

m volume en voor 99%

den.

en zorgen voor problemer> met voetaf-

in

gewicht deel

uit van zo·n mengsel

Omdat golfers vaak burkerzand op de

drukken en 1nsponn9

Het 1u1ste mengsel voor de toploag tieeit

greens zullen slaan heelt het ideale bun-

Daarentegen z-,n hoekige en nauwelijks

kerzand nog geen dne procent kiezel-

bolvormige korrels de beste vormen voor

verder heeft op z11n hoogst vijf procent
s1lt

en op z11n maxunaal drie procent klei

zand e11 minder dan zeven procent zeer

burikers. De scherpe hoeken en randen
zorgen eNoor dat het zand minder

water het zand minder gemakkelijk

grof zand Als deze percentages hoger
zijn. kan schade onstaan aan de rnaa1rna-

beweegt onder de impact van een golf·

penetreren

chines. wordt de putting-kwah1e1t min-

bal Dit houd: in dat m1:r1de1 ballen inge-

In een toplaag van een green mag met

der en zal het spel trager worden (2). Het

bed raken 1n bunkers waardoor minder

meer dan drie procent kiezelzand zitten (

ideale bunkerzand bevat voor meer dan

door de spelers geklaagd zal worden

Als deze percentages hoger zijn, kan het

2,0 tot 3,4 millimeter) Het

zou overigens

nog beter als dit percentage 0% 1s Een
mengsel dat

meer dan dne procent kie-

zelzand bevat is schadelijk voor de kooien en de ondermessen van maa1mach1·
nes
In het ideale geval bestaat een wortelzone mengsel voor zestig procent of meer
uit zand van medium en grove korrelgrootte el' voor mC!l meer dan tien procent uit kiezelzand en zeef qrof zarid ( l ,O
tot 2 0 m1lhmeter). Het wortelzone
mengsel mag maximum iw1nt1g procent
fine deeltjes bevallen (0. 15 tot 0.25 mtlhme1er).
Aangez•en zeer fi1n zand (0,05 tot 0, 15
millimeter) hetzelfde effect heeft als s1lt
en klei. mag het mengsel voor de wortelzone van de green niet meer dan tien
procent zeer fijn zand. s1·t en klei bevatteri Anders ontstddl eeri toplaag d1"
moe1li1k te rlra1neren 1s en we1mg met
lucf'>t ge>vulde ponëri bev.it Ook heeft
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systeem van de putting green. Bovendien
zorgt het calcrumcarbonaat voor extra
meer korstvormrng. zodat er vaker
geharkt moet worden om de bunker
bespeelbaar te rouden
Daar komt nog bij dat met de oplossing
van het carbonaat de korrelgrootte van
het zand verrrundert Hierdoor komt de
doorstroming van het water rn gevaar en
heeft de grond steeds minder lucht.
Kalkhoudende zanden z11n basisch (hoog
in

pH> Dit kan Zijn invloed hebben op de

beschikbaarheid van microvoed1ngsstoffen Dit moet gecompenseerd worder>
met aanpassrng

:'1

de bemestrng

Vë;nweqe al deze problemen geeft men
de voorke1.1r aan kwartszand
Kleur

door golfballen niet gedeeltelijk ingebed

Begraven ballen

lr het algemeen is de kleur van het zand

raken, de zogenaaf'l'lde • gebal.ken er·

Et:n

1n de wortelzone onbelangn1"- Het 1s

ligging Het materiaal voldeed prima als

bunkerzand is de inbedding van golfbal-

1CJe1 p

t 1l•err d<1t uniek 1s voor

immers maar heel even te zien, vlak na

bunkerzar>d, c1f was de zwarte k'eur

len Golfers klagen over zachl zand als

het topdressen of beluchten

natuurl11k vreerrd

uit hun scores blijkt dat ze extra slagen

Bunkerzand daarentegen ligt alt1Jd aan

Als we moeten kiezen tussen goed

n0d1g hadden om de bal weer boven het

de oppervlakte, en de kleur van dat zand

bespeelbaar zand waarin slechts zelden

zand uit te kn,gen.

draagt voor een belangnJk deel b1J aan

een bal ingebed of order het zand raakt

Via een test kunnen we erachter komen

de esthetische aantrekkingskracht van

en mooi gekleurd zand dat slecht

welk zand de ne191ng heeft de ballen te

veel banen Het contrast van het scfione

bespeelbaar rs, geven we de voorkeur

begraven (1) Een gewone hoeveelheid

zand tegen de achtergrond van gezond

aan het eerste

lucht gedrOO<Jd zand wordt 1n een test-

groen gras 1s belangrijk voor de onder-

vat gedaan en goed door elkaar

breking van het monotone terrein Goed

Korstvorming

ontworpen bunkers dragen bij aan cle

Golfers hoi

J

èt van een korst m de

geschud De l;racht die nodig 1s om een
bal half te begraven wordt gemeten en

definitie en de Uitdaging van elke hole

bunker Soms openbaart zrch dit als een

vergeleken met een tabel De 'doorlaat-

(4).

harde. dunne laag ove~ de oppervlakte

baarheid' van het zand wat betreft golt-

Meestal wordt de voor~eur gegeven aan

van het zand, ongeveer zoals de korst

ballen kan nu gekenschetsl worden als

lichtgekleurd zand voor de burkers De

van een taart ( 1) Soms ook als een dikke

zeer laag, nauwel·;ks, 9em1ddeld of

meest voorkomende kleuren li1ken wit,

korst, zo diep als de penetratie van het

hoog. Ideaal bunkerz,ind geeft 2.4 kilo-

lichtbruin, geelachtig bruin en .:chtgriJS.
Sommige clubs prefereren hagelwit zand

water Bij kalkhoudend zand en zand
met veel srlt en k e• z1;n de gevaren voor

gram of meer te zien per vierkante cent1·

vanwege het dramatische contrast met
de rest van het terrein Lichtgekleurde

korstvorming het g'OOtst Deze zandsoortef' moeten vaak geharkt vvorden

dat golftx::len nauweh1ks raken ingebed

soorten zand, zoals beige en 11chtbruin

om deze versch11nselen tegen te gaan. BiJ

Hydraulische doorlaatbaarheid

zien er natuurlijker uit, z11n gemakkelijker

het ideale zand voor de bunker zal daar

t•

te onderhouden en beter bespeelbaar

om geen verkorsuf'g

opt~eden.

meter op de penetrorneter. Dit houdt in

"

E

d1 ::>rl. atbaarhe1d wmdt

ret meten var' de doordenkingsnelherd
van water 1n zand bedoeld Goede \\'Or-

omdat ze minder l1Cht weerkaatsen en
minder verblinden Puur wit zand rs

Chemische samenstelling

telzone mengsels hebben een door'aat·

moeilijk schoon te houden en wordt vaak

Sw j• 197n , d•

baarherd van vijftien tot zestig cent.meter

,, d r '.Ot!kers dilt

beige door ouderdom en een combinatie

kwartszand de voorkeur krijgt voor

van grasmaa1sel, bladeren en andere

zowel greens als bunkers vanwege de

per uur, zoals beschreven 1s door de
USGA(S)

vreemde materialen die de bunker 1nge·

hardheid Dit 1s mrnder gevoelig voor ver-

Hierdoor wordt het ~peeloppervlak snel

spoeld of ingewaaid z11n
Soms z11n andere overwegingen belang·

wering en verhest met z11n oorspronkeh1·

droog en 1s er voldoende lucht om wor-

n1ker dan kleur en zijn ongevvoon

ke vormen Zachtere soorten zanden,
vooral als dat afkomstige 15 van kalk·

;elvorm1r>g te creeren Overigens moeten
wortelzone mengsels nog aan andere rntena voldoen m de VS, zoals totale,

gekleurde soorten zand acceptabel Dat

steen, creeen z11n eigen problemen die

1s ook het geval op de Old Works baan,

de greenkeeper extra werk bezorgen

wate• gevulde en lucht gevulde poros1te1t

ontworpen door Jack N1cklaus. m een

Zachte zandsoonen van kalksteen verwe·

(5)

oude koperm1111 in Montar>a, waar geen
zand maar f11ne zwarte sintels in de bunkers hggen. Dit materiaal was ter plek~e

ren gemakkelijk. Het caloumcarbonaat

Voor bunkers 1s geen standaard doorlaat·

lost daarb11 op en verdw11nt 1n de green.
Het carbonaat bez•nkt en vormt een
zwakke cementlaag boven het dra111age-

baarhe1d vastgestelcJ. alhoewel er vaak
gesproker wordt over een onvoldoende
dra1r1age als het ga<1t om bunkers.

aanwezig. Sintels z1111 erg stabiel, waar-
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Omdat bunkerzand vaak op de greens
terechtkomt 1s het verstandig om bunkerzand met een m1n1male doorlaatbaarheid van v11ft1g centimeter per uur te
gebruiken. Een hogere snelheid 1s
natuurlijk nog beter
In tegenstelling tot bij de wortelzone
mengsels. 1s er b11 het bunkerzand geen
bovenhm1et wat betreft de doorlaatbaar·
heid.
In de loop van de tijd wordt het zand m
de bunker hoe dan ook vermengd met

s11t en kle1deelt1es uit de rand van de
bunker en vuil, stof en organ1s(he deeltjes die m de bunker spoelen of geblazen
worden (3) Deze bevuiling kleurt niet
allen het zand, het verstopt ook ponen
en doet zanddeelljes samenklonteren
Dil vermindert de watergeleiding en
water wordt langer vastgehouden
Verder kan verkorst1ng omstaan Om de
gevolgen van vervuild zand tegen te
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Note. In de ll)St Gebrwkte literatuur

Let b11 bunkerzand op de korrelgrootte,
de vorm. de kleur, de korst11orm1ng, de
hydraulische doorlaatbaarheid en de
1nbedd1ngs-potent1e voor golfballen Als
de keuze neerkomt op twee of dne soor-

USGA aanbevelingen

ten zandmengsels 1s het een goed idee
om wat proef bunkers op te bouwen
met de twee of dne soorten bunkerzand(3). De golfers zelf kunnen dan vast-

Aanbevolen korrelgrootteverdeling voor wortelzone mengsel en
bunkerzand

stellen welk zand hun voorkeur heeh
De ideale korrelgrootte voor wonelzone-

Fractie

grootte (mm)

Wortelzone mengsel

Bunker

(USGA-norm)

en bunkerzand komt op hetzelfde neer,
maar bun~erzand moet hoekiger z11n.
minder slib en klei bevatten. het mag

Kiezelzand

2,0-3,4

}

{

geen ballen begraven Beschouw de

Zeer grof zand

1,0-2,0

investering en de testen als 'huiswerk'

Grof zand

0,5-1,0

[ 3% ktezelzand(hever geen)

}

{

( Mm,mum " " 60% " " d•
[ l:orrels moet tussen de

voordat u duizenden guldens en ontelbare uren steekt in het installeren van

( Not moe< doo 10% korr•h " "

S3%

[ deze twee fract1es,inclus1ef ma><.

geen korstvormmg hebben en het mag

Medium zand

0,25-0.S

• 0,25 en 1,0 mm z11n

0, 15-0,25

[Maximum moet 20% z1,n.

S7%
~65%

grote hoeveelheden zand voor het goltDit ~an grote voordelen hebben. m de

terre1n

F11n zand
Zeer f11n zand

vorm van gelukkige golfers, minder

Zilt

klachten aan de greenkeeper en minder
onderhoud ten behoeve van de cond1t1e

0,05·0, 15 } { 1Totaal korrels van deze
0,002-0.05
1drie fracties mag met
1meer dan 10% z11n.

:S 25%

:S 3%

<0,002

van de baan
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