Zaad erover
Man & Machine: Vertiseed op Spaarnwoude

Het voorjaar is voor alle greenkeepers een drukke en spannende tijd. Het seizoen moet weer opgestart
worden en de golfers verwachten mooie strakke greens met een volle bos gras erop. En vooral aan dat laatste scheelt het wel eens.
Ziektedruk, winterslijtage en divots zorgen meestal voor een grasmat die lijkt op de hoofdhuid van ondergetekende.
Maar wat ik dan niet kan, kun je als greenkeeper wel: doorzaaien.
De editie van Man & Machine gaat over de Redexim Vertiseed. We gaan hierbij uit van de ervaringen
van hoofdgreenkeeper Engel IJff van Golfclub Spaarnwoude in Velsen.
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Om snel te kunnen doorzaaien worden de greens meestal per
negen stuks doorgezaaid en pas daarna gedresst en geveegd.

Vertiseed

Hollowtinen

Spaarnwoude is echt een groen met gele baan.
De meeste machines waar het team van Engel
IJff gebruik van maakt komen van John Deere
dealer Hans Perfors. Vandaar dat de Vertiseed ook van Perfors overigens, met zijn fel rode
kleur behoorlijk opvalt. IJff haalt een
gewoonlijk eenmaal per jaar de Vertiseed uit
de schuur en wel meestal in april en mei.
Later in het jaar wordt wel doorgezaaid, maar
alleen pleksgewijs.

Spaarnwoude heeft nu zo'n vijf jaar gewerkt
met de vertiseed. Daarvoor werd er doorgezaaid door het inborstelen van holle pennen
gaten met een mengsel van zaad en zand.
Volgens IJff is dat op zich een bruikbare
methode. Het probleem is alleen dat er
extreem veel verlies is van zaad en een
behoorlijke verstoring van het spel oppervlak.
De Vertiseed heeft daarnaast nog een
bijkomend voordeel dat hij de grasmat snijdt.

Engel IJff: "Op extreme plekken kan het ook
zijn dat we twee keer doorzaaien met een
tussentijd van circa 3 weken, waarbij we de
eerste keer diagonaal over de eerste zaairichting heen gaan. Maar dit soort extreme
omstandigheden kom je alleen op een tee
tegen.

Engel IJff :"Is als jongetje opgegroeid op de boerderij, die later omgebouwd werd tot
Spaarnwoude". In het begin verkocht mijn
moeder nog golfballen vanuit de koe stal voor
de driving-range
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Standaardmengsel
Voor het doorzaaien van de greens en tees
gebruikt Spaarnwoude het gewone standaardrecept. Voor de green is dit roodzwenk en
struis. Voor de tee wordt voor een extra
stevige mat Engels maaigras
toegevoegd. Engel
IJff: "Wat in
mijn idee
heel

belangrijk is, is dat je de afstelling van je zandafgifte heel goed doseert. Teveel zaad lijkt
oppervlakkig niet erg, maar ik wil de
concurrentie tussen de grasplaatjes zoveel
mogelijk uitbannen, dus ik probeer zo zuinig
mogelijk af te stellen. Dan heeft het
jonge plantje een beetje plek om
zich te ontwikkelen. Na het
doorzaaien wordt er op
Spaarnwoude gedresst
met puur zand en in
geborsteld.

Engel IJff: "We hebben dit voorjaar in april
natuurlijk relatief veel zonnig en droog weer
gehad. En ik denk eigenlijk dat we iets te
vroeg hebben doorgezaaid en gedresst.
Het dresszand heeft mede door de droge
omstandigheden en het zonnige weer gewerkt
als een soort kleine vergrootglaasjes, die
brandplekken op het grasblad hebben
gemaakt. Als je goed kijkt zie je op de halmen
van de grasplank klein geel/ bruine puntjes.

Op Spaarnwoude wordt gewerkt met een directeur een course-manager, een headgreenkeeper en een aantal greenkeepers. Engel IJff had de mogelijkheid om van functie te veranderen, ofwel course-manager te worden, maar hij heeft bedankt
voor de eer. Hij is liever in de praktijk aan het werk. Nu wordt
een van de greenkeepers uit het team van Spaarnwoude de
toekomstige course-manager.
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Geen nadelen:
De Vertiseed is al met al een gewaardeerde
machine op Spaarnwoude. Engel IJff kan eigenlijk
maar een nadeel opnoemen: "de snelle slijtage
van de snijmessen". Vaak worden er wel een stel
snijmessen per jaar versteld.
Helemaal verwonderlijk is dat natuurlijk niet, want
Spaarnwoude beschikt over maar liefst 57
volwaardige greens, die allemaal door het team
van 8 greenkeepers onderhouden moeten worden.
Spaarnwoude is een van de drukste banen zo niet
de drukste van Nederland. Iedere 10 minuten
vertrekt een flight van 4 ballen. Dat betekent dat
al het werk tussen het golfspel in gepropt moet
worden en dat is wel eens lastig.

Engel IJff: "Op een drukke baan is het zaak dat je
vooral 's ochtends veel werk kunt verzetten.
Zo proberen wij voor 10 uur alle 57 greens
gemaaid te hebben. Maar ook voor ander werk
geldt dat alles tussendoor moet. Dat betekent dat
we heel snel moeten werken".
IJff: "Soms komt het wel eens voor dat er een
flight wegvalt. Dat is pure luxe voor ons, want
hoewel wij de regel hebben dat het baanpersoneel
voorrang heeft kun je het niet maken om golfers
uiteindelijk niet voor te laten gaan.

De holes van Spaarnwoude:
27 wedstrijd holes
3 x 9 par 3 par 4 holes
12 mini holes
2 putting greens
1 putting chipping green
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