De lat hoger leggen: hoe hoog kun je gaan?
Ambitie betekent niet automatisch hogere uitgaven.
”De lat hoger leggen” of “Een stap verder gaan” zijn zinnen waaruit veel verwachting spreekt, maar die weinig expliciet zijn. Het
enthousiasme dat ze doorgaans teweeg brengen is vaak erg groot. Helaas betekenen ze voor verschillende mensen verschillende
dingen, dat maakt het voor een golfclub niet makkelijk om overeenstemming te bereiken over hoe nu die stap verder te gaan. Een
voorstel om “de lat hoger te leggen” kan suggereren dat de huidige baan niet voldoet en dat de uitspraak alleen maar wordt gebezigd
om het eeuwigdurend verlangen van de golfers naar verbeteringen te dienen.
De grascondities op golfbanen zijn nog nooit zo goed geweest. Toch zijn de golfers van vandaag niet gelukkiger dan die van pakweg 10, 20
of 50 jaar geleden. In dit artikel wil ik de uitspraken “de lat hoger leggen” en “een stap verder gaan” onder de loep nemen en een methode
aanreiken waarmee men meer gericht kan zoeken naar verbetering.
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Definities
De twee uitspraken worden in dit artikel door
elkaar gebruikt. Zelfs in het meest uitgebreide
boek over beheer van golfbanen worden deze
zinnen nergens gedefinieerd. Ik heb uit honderden
gesprekken met baanbeheerders enkele belangrijke antwoorden overgehouden. Als antwoord
op de vraag: “wat betekent voor u “de lat
hoger leggen?” kwamen de meesten met
antwoorden als “ik speel op die en die baan
aan de andere kant van de stad en die baan
verkeert in perfecte conditie” of “we willen
een baan die altijd in topconditie is”. Dit soort
uitspraken is meer een gevolg van wishful thinking
dan van een reële verwachting dat zoiets ook
daadwerkelijk kan worden verwezenlijkt.
Meestal eindigt de wens om de lat hoger te
leggen alleen in de een of andere verandering
in het uiterlijk van de baan.
De definitie van “de lat hoger leggen” in dit
artikel omvat elke verbetering van de bespeelbaarheid van tees, fairways of greens. Het
golfspel wordt voornamelijk op dit zwaartepunt
van de baan gespeeld, dáárop moet het onderhoud zijn gericht! Tegenwoordig wordt aan
golfbanen meer geld uitgegeven dan ooit, maar
helaas nog steeds met een te mager resultaat.
Intensief onderhoud wordt steeds meer
uitgevoerd aan de rough en zelfs aan het
plantsoen in plaats aan het zwaartepunt.
Waarom concentreren op het zwaartepunt?
Hiervoor zijn meerdere redenen aan te voeren.
Ten eerste zijn er veel middelmatige banen die
willen concurreren met de grote jongens.
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Dit soort banen kan zich er gewoon niet mee
meten, ze zouden er beter aan doen om, in
plaats van teveel de aandacht te richten op een
ondermaatse verbetering van teveel plekken, een
beperkt aantal plaatsen tot een uitstekend niveau
te tillen.
Nastreven van perfectie op een beperkt aantal
daarvoor geschikte plaatsen is voor veel banen
een veel betere strategie. Uit een onderzoek op
een baan in het midden van de staat Tennessee
bleek dat 13% van het onderhoudsbudget werd
besteed aan de greens. Bij het golfspel wordt
60% van alle slagen gespeeld op of rond de
greens. Hier ligt het zwaartepunt van de baan.
Elke extra uitgegeven euro aan de greens heeft
invloed op 60% van alle slagen van een rondje
golf.
Natuurschoon is een belangrijk onderdeel van
de ervaring van een rondje golf. Natuurlijk is er
niemand die contributie of greenfee betaalt om
een keer per week naar de baan te gaan kijken;
mensen willen het spel spélen. Een baan die zich
op het geheel richt wordt door de spelers beter
gewaardeerd.
Er zijn maar weinig banen die zijn gezegend
met een van nature echt mooi terrein, een
spectaculair uitgezette route of een uitdagende
architectuur. Andere banen zijn niet zo gelukkig
en moeten hun best doen om te concurreren. In
veel gevallen wordt de reputatie van een baan
bepaald door de conditie van de greens, dit is
een reden te meer om zich te concentreren
op het zwaartepunt van de baan. Bij een klein
budget is het moeilijk om met de beter bedeelde

banen te concurreren en is het belangrijk om
vergelijkbaar goede greens te presenteren.
De centjes
Er zijn twee manieren om aan de voor de
verbetering van de baan benodigde middelen te
komen: verhoging van het budget of herverdelen
van de bestaande middelen. Verhoging van het
budget is natuurlijk fantastisch, maar in de meeste
gevallen niet realistisch, dus moet er worden
gekeken naar een herverdeling. Hierbij dient
eerst gekeken te worden naar de gevallen
waarbij middelen weinig effect sorteren en
worden bepaald aan welke, voor het spel
onbelangrijke, gebieden geld wordt uitgegeven.
Voor veel clubofficials betekent landschapsinrichting
een manier om de baan te verfraaien en zo
golfers aan te trekken. Dit kan het geval zijn,
maar er wordt in de meeste gevallen toch te
weinig uitgegeven aan planten en onderhoud
van geschikt plantsoen. Veel te vaak worden
de verkeerde soorten aangeplant in een foute
verhouding met de plek die ze verondersteld
worden te verfraaien of zijn de middelen voor
een goed onderhoud ervan ontoereikend. Een
slordige en disharmonische aanblik is dan het
resultaat. Alle tijd en geld aan deze gevallen
besteed gaat ten koste van zaken die er op een
golfbaan werkelijk toe doen.
Een klassiek voorbeeld van verkeerde inzet
van arbeid en kapitaal is het onderhoud van
vegetatie en grasmat binnen de grenzen van
waterhindernissen. Een bal die in hoog gras
binnen die grenzen neerkomt wordt volgens de
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regels niet anders behandeld dan een bal die in
het water van diezelfde hindernis valt. Het zal
u verbazen hoeveel geld er op jaarbasis wordt
uitgegeven aan zulk onderhoud van hindernissen.
Zou het niet beter zijn om dit te spenderen aan
greens, waar meer dan 60% van alle slagen mee
te maken krijgen?
Afsteken van de randen van paden, opschonen
van bosbestanden en onnodig aanplanten van
bomen zijn ook zaken waarbij op de middelen
kan worden bezuinigd. In de laatste tien jaar zijn
de uitgaven aan dubieuze specialiteitproducten
tot astronomische hoogten gestegen en kunnen
makkelijk worden gereduceerd of soms zelfs
worden afgeschaft.

bespeelbaarheid. Zo vormt een boom die tussen
een fairwaybunker en de green staat eigenlijk
een dubbele hindernis! Het enige wat een golfer
dan nog kan doen is op de fairway terug
chippen. De kans op een prachtig schot is zo
verkeken.
Bomen hebben nu eenmaal de hebbelijkheid om
te groeien en zo de architectuur van de baan te
beïnvloeden. Als de meeste golfers slechts één
zijde van de tee gebruiken om bepaalde bomen
te ontwijken is er iets mis. De beruchte par-3
doglegs zijn op zichzelf al een waarschuwingssignaal.

De zucht naar de perfecte bunker heeft al menige
kassa lekker doen rinkelen. Duizenden euro’s
worden uitgegeven aan dure zandproducten en
aan arbeidsintensieve technieken om de bunkers
te onderhouden. Zou het niet beter zijn om dit
geld aan die plekken uit te geven waar de golfer
de bal wél graag wil zien?

Maaipatronen veranderen door de jaren heen.
De randen van de fairways kunnen lang en recht
worden terwijl de randen van de greens de
neiging hebben op den duur ronder te worden. Op
banen waar de fairways en het eromheen groeiende gras van dezelfde soortensamenstelling is kan de
situatie makkelijk worden hersteld. Herstel van de
vormen van de greens is moeilijker en kan soms leiden tot de noodzaak van herbezoden.

Op banen waar men serieus werk maakt van het
verbeteren van de bespeelbaarheid zijn de nodige
fondsen te vinden door het schenken van minder
aandacht aan hindernissen en randgebieden.
Het is lonend om met de bestuursleden overeenstemming te bereiken over de keuze van die
plaatsen die op een uitstekend niveau kunnen
worden gebacht.

Het is aan te bevelen om contact te blijven
houden met de architect die de baan heeft
ontworpen. Mocht dit niet mogelijk zijn, werk
dan met een architect die vertrouwd is met de
originele stijl van het ontwerp. Om de vijf á tien
jaar is het goed om de architect om raad te
vragen bij het behoud van de integriteit van de
baan.

De lat hoger leggen
Artikelen kunnen vol worden geschreven over het
verbeteren van de bespeelbaarheid in het zwaartepunt van een golfbaan. De onderstaande paragrafen zijn bedoeld voor het aanleveren van suggesties en het stimuleren van overwegingen om
tot verbeteringen te komen. Onthoudt dat elke
baan anders is en dat niet alle ideeën in een
gegeven situatie even praktisch hoeven te zijn.

Greens
De kwaliteit van de oppervlakte waarop
men moet putten is geweldig toegenomen.
Tegenwoordig zijn er zoveel middelen en materieel
beschikbaar om de greens in perfecte staat te
krijgen. Omdat de oppervlakte die de greens
innemen klein is in verhouding tot de rest van de
baan kan men met een bescheiden budget toch
prachtige greens verkrijgen.

Integriteit van de architectuur
Op elke baan moet de vraag gesteld worden:
“Kan er hier gespeeld worden op de manier
zoals de baanarchitect voor ogen stond?”. Is het
antwoord ontkennend dan liggen er gouden
kansen om verbeteringen aan te brengen.

Hieronder geef ik een aantal algemene tekortkomingen aan die veel voorkomen bij het
onderhoud van de greens. Als er aan deze
punten aandacht wordt geschonken resulteert
dit direct in een positief effect.

Bomen hebben de grootste invloed op de
integriteit van de architectuur, ze beïnvloeden dit
op verschillende manieren. Verkeerd geplaatste
bomen hebben een zeer slechte invloed op de

• Maaimachines die verouderd zijn. Hou dit
materieel up to date en u heeft een beter
maaibeeld

• Gebrek aan ondersteunend personeel. Een
goed opgeleide monteur moet de tijd hebben
om kooien en ondermes in perfecte staat te
brengen
• Onregelmatig dressen. Veelvuldig licht
topdressen zorgt voor verhoging van de
snelheid van de greens, bevordert het vlak
zijn van de oppervlakte en geeft een aantal
bijkomende positieve effecten op de zode
• Slechte groeicondities. Schaduw is de vijand
van elke grassoort
Tees
De eisen die aan tees worden gesteld zijn
eenvoudig. Tees moeten waterpas liggen en
zijn voorzien van een gezonde grasmat.
De afmetingen moeten zijn berekend op de
verwachte speeldruk. Bomen mogen geen
obstakel vormen zodat de meeste afslagen op
één zijde van de tee worden gedaan. Verbetering
van de tees is een goede investering omdat alle
spelers tijdens een ronde alle tees tegenkomen.
Fairways en Approaches
Fairways en approaches van topkwaliteit worden
gekenmerkt door stevige en goed gedraineerde
condities. Er mogen geen kale plekken in voorkomen
en ze moeten het hele seizoen door bespeelbaar
zijn. In het algemeen geldt dat de kwaliteit van
de zode toeneemt met de frequentie van de
maaibeurten. De keuze van de maaihoogte moet
per locatie worden gemaakt en alleen zijn gericht
op de gemiddelde speler. Hogere handicappers
prefereren een hogere maaihoogte dan lage
handicappers.
Verbetering van drainage en materieel zijn vaak
een onderdeel van een verbeteringsprogramma
voor de fairways. Hier en daar een bruine plek
kan acceptabel zijn. De meeste golfers waarderen
de lange rol van de bal die wordt veroorzaakt
door stevige droge fairways.
Conclusie
De “stap verder” ligt dichterbij dan u denkt. Door
u te concentreren op het zwaartepunt van de baan
wordt het mogelijk om de bespeelbaarheid te verhogen met zoveel of zoweinig als het
budget het toestaat. Belangrijk is dat vernieuwde
aandacht voor het zwaartepunt een middel is om
het enthousiasme van degenen die hun baan een
stap verder te willen brengen verhoogt. Niemand is
teleurgesteld met betere tees, fairways en greens.
Dit artikel is overgenomen uit Green section record
january/february 2003
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