‘Versla de klok-mentaliteit’ van
greenkeeping anno 2015 zorgt voor
grote problemen’
Norbert Lischka (Der Rasenfuchs): ‘Stel greenkeepers in staat eersteklas
werk te leveren onder droge condities.’
Als we praten over de toekomst van golf, bespeelbaarheid en duurzaamheid, moeten we dan de grootste en belangrijkste vragen negeren?
De meeste mensen, ook de meeste greenkeepers, doen hun best. Maar wat betreft het dagelijkse golfonderhoud staan zij onder een enorme
tijdsdruk. Het grootste deel van de taken moet namelijk gedaan worden vóórdat de golfers arriveren.
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Die ‘versla de klok-mentaliteit’ creëert enorme
conflicten voor de greenkeepers. Zij werken
vaak onder niet-optimale weersomstandigheden.
Natte omstandigheden die veroorzaakt worden
door dauw, regen en overmatige irrigatie. Velen
realiseren het zich niet, maar een natte toplaag
veroorzaakt schade aan de baan en zorgt voor
minder goede resultaten. Het gevolg is bodemverdichting, spoorvorming, scheuren in het gras,
op een hoop gegooide grasresten, een slechte
maaikwaliteit, toenemend brandstofgebruik en
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slijtage aan machines. Dat is niet productief of
efficiënt en ook geen model voor duurzaamheid.
Werk dat gedaan wordt onder natte omstandigheden, is ideaal voor het produceren van ‘het
greenkeepers-duiveltje’: verdichting, en jaarlijks
tienduizenden euro’s extra kosten voor het repareren van schade aan de bodemstructuur. Dat
leidt weer tot extra werk. Het alternatief? Stel
greenkeepers in staat eersteklas werk te leveren
onder droge condities.

Iedere golfer ziet zijn jaarlijkse contributie graag
effectief besteed. Als clubs hun perspectief enigszins veranderen, meer begrip tonen en de greenkeepers toestaan bepaalde werkzaamheden,
zoals maaien, een paar uur later uit te voeren
– laten we zeggen om 10.00 uur, in de middag of zelfs ‘s avonds –, dan creëren zij ruimte
voor betere resultaten en helpen zij condities die
problemen veroorzaken te elimineren of te verminderen.

Groen en zacht veroorzaken dus veel problemen,
doordat ziektes een kans krijgen en verkeerde
soorten planten en grassen er goed gedijen. Een
groene en zachte golfbaan vraagt erom door
ziektes geteisterd te worden. Dit is niet ecologisch en evenmin een model voor duurzaamheid.

Begrip zorgt voor harmonie
en oplossingen die rekening
houden met Moeder Natuur’

vertrouwen, samenwerking en de overtuiging dat
de greenkeeper de beste en juiste keuzes maakt.
Het is niet altijd eenvoudig, maar op de lange
termijn loont het zeker. Communicatie is daarbij
cruciaal, niet alleen tussen de raad van bestuur
en de opzichter, maar in de gehele club. De personen bij de receptie die de golfers begroeten,
informele bijeenkomsten op de golfbaan, nieuwsbrieven, clubbladen, prikborden en informatiepagina’s in het clubrestaurant bieden allemaal
mogelijkheden om te informeren, op te voeden
en een fundering te leggen voor een beter en
meer kosteneffectief onderhoud.

Een gezond plantenblad is veelal lichtgroen, geel,
paars of bruin. Die gezonde en magere planten
hebben een diep en gezond wortelsysteem. Bij
vergelijking blijkt weelderig groen gras vaak een
zwak en ondiep wortelgestel te hebben; het
resultaat van te veel stikstof en water. De plant is
lui, doordat er geen noodzaak is om het wortelsysteem te laten zoeken naar vocht en voedingsstoffen.
Bij onderzoek van de echt grote golfbanen blijkt
dat het gras er mager is en de bodem stevig,
droog en snel. Dus niet zacht en nat. Stevig en
snel is kosteneffectief en aangenamer om op te
spelen. Men bespaart op meststoffen, chemicaliën, brandstof, reparaties aan machines en irrigatiesystemen, water en elektriciteit.

De fijne kunst van
golfbaanonderhoud vraagt
van alle partijen problemen
te onderzoeken en te
begrijpen

Het verlangen van golfers naar groen is ook een
serieus probleem dat optimale speelcondities in
de weg staat. Een diepgroene en zachte grasmat
is namelijk helemaal niet ideaal! Greens en hun
omgeving lijden nog het meest onder die te
zachte en te groene omstandigheden, als gevolg
van het zware verkeer dat veroorzaakt wordt
door zowel golfers als machines. Het resultaat?
Greens worden oneffen, ballen rollen niet meer
consistent en greens lijden vaker aan bodemverdichting en ziektes.

Mechanische bodembeluchting is één manier om
te garanderen dat gras genoeg zuurstof krijgt en
dat een gezonde grasmat voor duurzaam golf
ontstaat. Het is van cruciaal belang dat clubs
begrijpen waarom een dergelijke tijdsintensieve
en dure bodemverbeterende methode nodig is.
Het vermijden of verminderen van bodemverdichting door het stimuleren van droge, stevige
condities en maaien onder primaire voorwaarden,
dient als preventief medicijn. Het helpt problemen te reduceren terwijl het kosten verlaagt en
de beste speelomstandigheden oplevert.
Begrip zorgt voor harmonie en oplossingen die
rekening houden met Moeder Natuur. Het creëert
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