reportage

Hein van Iersel

Sandbanding op
Grevelingenhout deel 2
Het moment in het jaar lijkt perfect te zijn gekozen. De weersvoorspelling luidt windkracht tien met windstoten tot 140 km/uur en de
regen komt met bakken tegelijk uit de hemel. En ondergetekende
mag als hoofdredacteur van de Greenkeeper naar Grevelingenhout
om de sequel te schrijven van het verhaal over sandbanding. Even
de geschiedenis ophalen!

Koro Top Drain
Grevelingenhout nam vorig jaar het
initiatief om de Koro Top Drain in te
zetten om als proef het drainerend
vermogen van de achtste fairway te
vergroten. Deze door Pols Zuidland en
Gebr. Kraaienveld uit Barendrecht
ontwikkelde machine is in staat om in
een grasveld dunne sleuven te frezen
en deze te vullen met een zandmengsel.
Doordat deze relatief ondiepe oppervlakte drains haaks liggen op een traditioneel drainage systeem met een

drainbuis onderin neemt het drainerend vermogen van de grond enorm
toe. Dit systeem wordt ook wel sandbanding genoemd
Een drain moet zich zetten!
Een bewerking als sandbanding heeft
wat tijd nodig om volledig effectief te
worden. Dit omdat een drain wat tijd
nodig heeft om zich te zetten.
Inmiddels is bijna een vol jaar geleden
dat de bewerking heeft plaatsgevonden. Tijd dus om te evalueren wat het
effect van de maatregel is.

Kees Koppelman is de opvolger van Lionel Harris als hoofd
greenkeeper op Grevelingenhout. Koppelman is van huis uit
monteur en is daarmee de enige monteur die hoofd greenkeeper is geworden. Voor zover wij dat weten natuurlijk.
Koppelman heeft al een lange historie op Grevelingenhout.
Hij is een van de eerste greenkeepers die werd aangesteld
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Lopende drain

Lionel Harris, die ons vorig jaar heeft
geïnformeerd over de vooruitgang
van het project staat inmiddels op het
punt om terug naar Engeland te
gaan, dus we worden te woord
gestaan door zijn opvolger Kees
Koppelman, die toen de baan 12 jaar
geleden geopend werd als een van de
eerste greenkeepers werkzaam was.

tastisch gewerkt. Waarschijnlijk is
deze fairway op dit moment een van
onze beste fairways.”

Koppelman: “Sandbanding op de
achtste fairway heeft meer dan fan-

Koppelman: “In principe hebben wij
maar een foutje gemaakt. We hebben

En dat klopt, want als ik even later
zelf over de fairway heen loop, is
deze verrassend stevig en droog.
Terwijl het de afgelopen dagen toch
maar liefst 30 mm heeft geregend.

het zand waarmee de topdrains
waren afgevuld meteen met de mat
weggetrokken, maar dat hadden we
niet moeten doen. We hebben niet
voldoende gerekend op het inklinken
van het zand in de topdrains. Het
resultaat is nu een fairway met een
wasbord motief. Eigenlijk hadden we
niets moeten doen en die fairway een
tijd met de klepel- of cirkelmaaier
moeten maaien. Dan was alles vanzelf
weer goed gekomen.

De fairway van de achtste tijdens de winter van

Het grasbestand van de 8e heeft zich door het drainage-

2000/2001.

stelsel enorm verbeterd. Roodzwenk en Struis lijken zich
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veel beter op hun plaats te voelen op fairway.
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Zorg voor GRAS !!!

Vervolg Sandbanding op Grevelingenhout deel 2

Nu moeten we echt een paar keer
dressen om alles weer perfect glad te
krijgen.”
1e fairway
Sandbanding bevalt de greenkeeper
van Grevelingenhout zo goed dat er
inmiddels al plannen gemaakt zijn om
een tweede fairway onder handen te
nemen: de eerste.
Waarschijnlijk gaat De Ridder in mei
de drains dwars op de fairway inbrengen. In september 2002 (als het weer
dit toelaat) zal de Koro Top Drain
worden ingezet om de topdrains in te
frezen.
Deze twee bewerkingen hebben fors
wat tussenperiode nog omdat je
anders de zode die op de sleuf van de
drain ligt eraf zou rollen door de
bewerking met de Koro Top Drain.
De fairway van de eerste hole. Deze zal in het seizoen 2002 aangepakt worden. Onder de bomen langs
de fairway zal gebruik worden gemaakt van blinde drains zodat de drains niet volgroeien met plantenwortels.
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