Bijt de papieren tijger zich
stuk op roodzwenk?
Als redactie schreven we afwisselend positief en kritisch over de duurzame golfbanengroep. Dat is de groep die ooit vol enthousiasme
startte met de promotie van met name roodzwenk op golfbanen. Op zes golfbanen werden de greens ingezaaid met roodzwenk en er
werd een heel programma opgetuigd inclusief het vastleggen van allerlei gegevens. Tot dusverre is er officieel nog niets vernomen over
het resultaat en de bevindingen. Dit komt, zo kwam de redactie ter ore, doordat de NGF de stekker uit het initiatief getrokken heeft: Het
zou ingelijfd moeten worden in het nieuwe, onvolprezen, maar tot dusverre nog weinig overtuigende initiatief van de Dutch Turfgrass
Research Foundation. Het laatste levensteken dat van de DGB is vernomen, is dat de heren een bezoek hebben gebracht aan Schotland… Zie
Greenkeeper 4-2012, het artikel ‘Is het gras echt groener in Schotland?’
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Tussen wal en schip
Van betrokken greenkeepers die we hierover
spreken hoort de redactie het nodige over het
nu blijkbaar tussen wal en schip gevallen programma. ‘Het DGB-programma is te zeer een
bestuurlijk gebeuren’, is een veel gehoorde kreet.
Of: ‘Niemand weet waar de heren mee bezig
zijn.’ ‘Het moet van onderaf gedragen worden
en dat is niet zo.’ ‘Jonge ambitieuze en kundige
greenkeepers zouden die duurzame grassen
in de armen moeten sluiten.’ ‘We moeten hier
als sector echt onderzoek naar doen, zoals het
STERF in Scandinavië doet.’ Ondertussen kruipt
het bloed waar het niet zou moeten gaan. Oud
DGB-commissielid Flip Wirth die met pensioen
gaat, wil zijn roodzwenk-queeste afmaken. Hij
heeft al afspraken gemaakt met veel organisaties,
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hoewel we dit nog niet mogen opschrijven in dit
vakblad. Lof voor zijn ambitie, maar of de eerdere
behaalde resultaten ook garanties bieden voor de
toekomst?
Gezocht: stiefvader
Zo is het ook met DTRF. Is ook dit initiatief
gedoemd een papieren tijger te worden? Ruim
twee jaar geleden werd het kindje van NGF,
WUR, NVG, NGA en de BSNC ten doop gehouden. Veel vaders dus, maar een succes is het nog
niet geworden. En ook voor de centen moet blijkbaar nog een geschikte stiefvader als financier
gevonden worden Als het project van de duurzame grassen daarin moet worden ondergebracht,
zoals ‘DGB-motor’ Flip Wirth eens in een gesprek
liet doorschemeren, is er nog een lange weg te

gaan voordat we weten of en hoe we met duurzame grassoorten als roodzwenk en struisgras op
onze banen kunnen omgaan.
Echt duurzaam
Per Rasmussen vertelde op onze bijeenkomst
Greenkeeper of the Year hoe hij roodzwenk op
de 55 holes van zijn Smørum Golf Center laat
groeien: zonder gewasbeschermingsmiddelen,
zonder excessief holprikken, met minder dan 50
kg N en een beperkte watergift. Is dit het beeld
dat wij in de toekomst ook in Nederland moeten
nastreven op onze greens? En dat Rasmussen,
uit de school van Mister Fescue, Chris Haspell,
de taal spreekt van jonge ambitieuze (hoofd)
greenkeepers, bleek tijdens gesprekken waar ik
als redacteur bij stond. Er is belangstelling voor

roodzwenk, men wil graag kijken hoe dat werkt in Denemarken. Dat is dus
een kwestie van een bus regelen, kijken en doen. Een belezen, greenkeeper
bracht zelfs het boek van Jim Arthur ter sprake. Deze agronomist overleed
in 2005 . Zijn greenkeepingleer vormt een soort tegenpool voor die van
de welbekende Laurence Pithrie. Wie meer informatie wil, kan terecht op
www.finegolf.co.uk/books. De vakgenoot stelde uitstekende vragen, zoals
welke hoofdstukken van het boek van Jim Arthur roodzwenk-specialist Per
Rasmussen zou willen herschrijven als het om aanleg en onderhoud van
pure roodzwenk greens gaat…
Fescue-queeste
En dan komt de angel in dit artikel, wat we als redactie vaker meemaken.
Mensen hebben een mening, en zodra we laten merken dat we die wel
op papier willen hebben, draait de kompasnaald 180 graden. Zo ook bij de
betreffende hoofdgreenkeeper die in gesprek was met roodzwenkspecialist
Per Rasmussen. De deskundige man fulmineerde over de kwaliteit van het
onderwijssysteem in de greenkeeping en noemde dat volledig achterhaald.
Er was veel te weinig aandacht voor bijvoorbeeld duurzame grassoorten.
In zo’n geval leg je als redactie de betreffende persoon direct de uitdaging
voor om over beide onderwerpen eens iets op papier te zetten. ‘Ik wil mijn
hoofd hier wel eens over breken en de roodzwenk-queeste nieuw leven
inblazen door me er kritisch over uit te laten’, klonk het veelbelovend.
Zijn uiteindelijke reactie viel erg tegen en luidde: ‘Ik heb besloten om me
pas kritisch uit te laten over de opleidingen in Nederland als ik wat verder
ben met mijn eigen carrière. Niet omdat ik bang ben voor de reacties, maar
omdat ik op latere leeftijd iets voor greenkeeping Nederland betekend wil
hebben. Misschien eens in de opleidingscommissie NGA. Ooit zal ik graag
een stukje over roodzwenk/gewoon struis schrijven, als ik op een of meerdere banen heb laten zien dat het kan.’
Van onderaf
Wordt het niet eens tijd om van onderaf, dus met greenkeepers, te bekijken
of roodzwenk nu wel of niet iets is voor onze Nederlandse banen? En zelf
onze informatie te verzamelen, in de praktijk? Want net als voor de Deense
hoofdgreenkeeper Per Rasmussen, komt ook bij ons het moment dat we op
de greens zonder gewasbeschermingsmiddelen, zonder excessief holprikken,
met minder dan 50 kg N en met een beperkte watergift zullen moeten werken. Of laten we het erbij en blijft werken met duurzame grassoorten zoals
roodzwenk een papieren tijger?

Stuur of twitter dit artikel door!
Scan of ga naar:
http://www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-4489

Broer de Boer
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