Ralf Smeets ook naar Harbour Town!
Ik ben Ralf Smeets, 24 jaar en sinds drie seizoenen werkzaam op
golfbaan Land van Thorn in het Limburgse dorpje Hunsel. In 2016 heb
ik als vrijwilliger meegewerkt aan het BMW International Open in
Keulen (Duitsland). Op dit toernooi heb
ik o.a. met Silvain Timmerman gewerkt.
Na de kennismaking heb ik mijn ‘droom’
kenbaar gemaakt: internationale ervaring
opdoen. Ik wist dat Silvain voor een jaar
naar de VS is geweest via het Ohio
Program. Na vele vragen gesteld te
hebben, heb ik contact opgenomen met
de Ohio State University (red. Mike
O’Keeffe). Na een kort skypegesprek heb
ik besloten om me aan te melden voor

het Ohio Program en een jaar ervaring op te doen in Amerika. Toen
ik klaar was met de procedure, kreeg ik te horen waar ik mijn droomervaring mag gaan opdoen: dat is Harbour Town Golf Links geworden,
net als Silvain en Milan. Dat ik mocht gaan was natuurlijk al mooi om te
horen, maar dat ik ook nog de ervaring van een PGA Tour mag meemaken, maakt mijn jaar helemaal compleet.
Op 3 april stap ik in het vliegtuig richting Columbus Ohio, waar ik een
introductie krijg op de University. Op 5 april vlieg ik door naar Hilton
Head Island, waar ik met mijn neus in de boter val en direct aan het
werk mag op het toernooi.
Pro Turf Care is powered by

Regiobijeenkomst NGA – GAB
Op woensdag 23 februari 2017 werd onze jaarlijkse bijeenkomst met
de Belgische greenkeepers weer gehouden. Ondanks het slechte weer
waren er zo’n 110 greenkeepers naar golfbaan Prise d’eau in Tilburg
gekomen. Het thema was: een klimaatbestendige golfbaan. Meerdere
sprekers verwoordden het thema, van klimaatveranderingen (Erno
Bouman), waterhuishouding in de bodem (Ernst Bos) tot balans in de
toplaag (Maurice Evers en Marcel Straatman). Tijdens het middaggedeelte waren er miniworkshops, verzorgd door Ernst Bos,
Kim Swinnen van DCM en GKB, in samenwerking met Verveat-

van Weele, die enkele machines had staan om te bekijken: een sandfiller,
een bezandingskar en een beluchtingsmachine. Ook kon er een kijkje
genomen worden in de nieuwe werkplaats van De Enk op golfbaan
Prise d’eau. Afsluitend was er nog een borrel. De organisatie kan terugkijken op een geslaagde dag, met dank aan golfbaan Prise d’eau,
De Enk bv, Ernst Bos, Maurice Evers, Marcel Straatman, Erno Bouman,
Kim Swinnen, Wim van Remortele en GKB, de organisatoren, Jeroen
Vingerhoets, Koen Verhelst, Eric Wijnhoven en Antoon Kuijstermans.

Green Deal Sportvelden
Alleen echte oplossingen zijn welkom

De partijen die zijn betrokken bij de Green Deal Sportvelden zijn het erover
eens: bij het beheer van sportgras is er alleen ruimte voor erkende best
practices en best tools. Het laatste begrip heeft betrekking op concrete
instrumenten zoals middelen, apparaten en softwaremodellen. Dit
was de boodschap tijdens de officiële aftrap van het Innovatienetwerk
Green Deal Sportvelden op de Dag van de Sportaccommodaties.
Het Innovatienetwerk richt zich op het stimuleren en afstemmen van
innovatie en op het ontwikkelen van best practices. Daarmee moeten
gewasbeschermingsmiddelen bij het beheer van sportgras op een
verantwoorde manier worden uitgefaseerd.
Het Innovatienetwerk biedt iedereen die een bijdrage wil leveren aan
het slagen van de Green Deal een platform om mee te doen.
Voor beheerders is het van belang dat zij weten welke practices en
tools passen bij de uitfasering van gewasbeschermingsmiddelen. Binnenkort kunnen zij die vinden op de website van het Innovatienetwerk. Door op een gestructureerde manier te overleggen, ontwikkelen deelnemers gezamenlijk best practices. Daarnaast stellen zij de
behoefte aan innovatie vast en initiëren ze nieuwe ontwikkelingen.
Helder is dat bij een verantwoord beleid geen ruimte is voor zogenaamde quick fixes, schijnoplossingen en symptoombestrijding.
Ben Moonen, directeur van BSNC (Branchevereniging Sport en

Cultuurtechniek),
onderstreepte
het belang van
het gezamenlijk
op zoek gaan
naar subsidies
voor bijbehorende projecten.
Iedereen die de
Een aantal deelnemers aan de officiële aftrap van het Innovatiedoelen van de
netwerk Green Deal Sportvelden op de Dag van de Sportaccommodaties. V.l.n.r. Vincent de Vries (Greenkeeper van het Jaar), Geert
Green Deal
Cuperus (projectleider Innovatienetwerk), Lucas Florijn (ministerie
onderschrijft,
I&M), Ben Moonen (BSNC) en Joris Slooten (NGF)
kan deelnemer
worden. Dat geeft onder andere de vrijheid om producten voor te
leggen voor erkenning als best tool: de enige mogelijkheid om via
de website beheerders te bereiken. Lukas Florijn van het ministerie
van I&M benadrukte het belang om mee te doen, want de politieke
druk blijft onverminderd hoog. Het Innovatienetwerk is met andere
woorden een uiterst belangrijk middel om de doelen van de Green
Deal te realiseren.

