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Nadelen holle pennen
• Holle pennen verwijderen per werkgang
slechts vijf procent van de viltlaag.

• De gaatjes met zand vullen vraagt meer
zand dan regelmatig dun dressen.

• Holle pennen zijn duurder en slijten
sneller dan vaste pennen.

• De nabewerking van hol beluchten is
arbeidsintensiever.

• Holle pennen verstoren de grasmat meer.
• Meer slijtage van de kooien door
overmatig zand.

• Groter risico van droogteschade.
Beluchten met holle pennen verbetert wel de luchthuishouding maar vaak alleen ter plaatse
van de verwijderde plug. Daarnaast is er veel nawerk.

Plaatselijke verbetering

Vaste of holle pennen?
Beluchten en dressen is nodig om de greens in optimale conditie te houden. Maar wat is beter:
dunne vaste pennen of holle pennen? Peter McMaugh, Australisch vermaarde turfmanagement
specialist, heeft een duidelijke mening blijkt uit zijn rubriek ‘Vraag het de expert’.

Een deel van de theorie achter beluchten
met holle pennen is het verbeteren van
de luchthuishouding van de green. Dit
wordt alleen gerealiseerd ter plaatse van
de verwijderde plug, de rest is op geen
enkele manier verbeterd. Ook het verbeteren van wateropname wordt in de meeste
gevallen bereikt. In geval van ‘dry patch’
verdwijnt het water echter sneller naar
beneden voor het door de wortelzone kan
worden opgenomen. Ondiep beluchten
met ‘mini tines’ is hier noodzakelijk om
het probleem op te lossen. De toegepaste
bezandingsmethode resulteert in een
gelaagde opbouw van de toplaag, die
typerend is voor een te lage frequentie van
topdressen met een te hoge dosis zand.

van de green en homogene opbouw van
de toplaag.

Dunne, vaste pennen beter
Vergelijk je de techniek van dunne vaste
pennen met die van holle pennen dan
zijn er duidelijke verschillen. Hol beluchten verwijdert per werkgang slechts vijf
procent van de viltlaag en is kwalitatief
een mindere viltbestrijdingsmethode.
Het vullen van deze gaatjes met zand
vraagt meer zand dan regelmatig dun
dressen. Holle pennen zijn bovendien
duurder in aanschaf en slijten sneller
dan vaste pennen. Daarnaast is de nabe-

werking van hol beluchten arbeidsintensiever. Bij vaste pennen is de oppervlakteverstoring minder en herstelt de green
sneller. Het speelplezier voor de golfer
wordt daardoor minder beïnvloed. Bij
hol beluchten is de slijtage van de kooien
door overmatig zand groter. Ook is het
risico van droogteschade groter bij hol
beluchten en bezanden, omdat het zand
hogere temperaturen kan opbouwen.
Vergeet vooral de technische voordelen
van dunne, vaste pennen niet zoals
minder verdichting en vlakkere greens
het gehele jaar rond. Het resultaat zal de
keuze voor het onderhoudsprogramma
makkelijk maken. De ‘kennis’ die vlakbij het clubhuis geparkeerd wordt, is
niet altijd de beste keuze...
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Verti-drain

A

lhoewel de weersomstandigheden
niet helemaal vergelijkbaar zijn
met Nederland, is de uitleg van
Peter McMaugh op een vraag van een
Australische greenkeeper interessant.
De betreffende greenkeeper had van zijn
baancommissie opdracht gekregen om
de greens te beluchten met 16 mm holle
pennen en aansluitend bezanden. De
werkzaamheden werden uitgevoerd zoals
afgesproken, maar op de derde dag hadden ze warm en winderig weer. Hierdoor
ontstond op sommige greens droogteschade en dit resulteerde tot ontevreden
spelers. De voorkeur van de greenkeeper
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ging uit naar vaste pennen van 6 mm om
de zes weken en dun dressen om het vilt
onder controle te houden. Welke benadering geeft het beste resultaat, vraagt de
greenkeeper zich af. Het antwoord van
McMaugh volgt hierna.

Verouderd concept
Het is niet verwonderlijk dat de spelers
niet blij waren met dit verouderde
recept. Alleen omdat andere clubs voor
deze methode hebben gekozen, sinds de
ontwikkeling van de machine door Tom
Mascaro in 1940, wil dat niet zeggen dat
er inmiddels geen betere technieken

beschikbaar zijn. Als je de techniek van
de eerste machine beter bekijkt, wordt
duidelijk waarom het een verouderde
techniek is. Tot voor kort hadden holle
penbeluchters een maximale diepte tot
100 mm en moest de pen verticaal door
de mat bewegen, zonder slepende beweging, om de ronde gaatjes te krijgen. Dit
werd bereikt door een hoog toerental
met een groot moment. Deze kracht
wordt ergens geabsorbeerd. Als je greens
bekijkt die veel zijn belucht op deze
manier vind je een verdichte laag net
iets dieper dan 100 mm.
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Vergelijk daarnaast de Verti-drain en je
ziet een totaal andere benadering van
onderhoud. Deze machine kan zowel verticaal als brekend beluchten met vaste of
holle pennen. Bij het beluchtingsproces
ontstaat minder verdichting omdat de
indringende kracht en de werksnelheid
lager zijn. Alleen bij de wrikkende instelling kan de mat omhoog komen en zal
extra gerold moeten worden om vlakheid te herstellen.

Frequent dun dressen
Uit onderzoek, van David Nickson, blijkt
dat frequent dun dressen het beste resultaat geeft voor viltbeheersing, vlakheid
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Beluchten met dunne, vaste pennen geeft minder verdichting en vlakkere greens het gehele
jaar rond, volgens Australisch turfmanagement specialist Peter McMaugh.
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