Keep it Dry

GREENFORUM
Meedoen aan Greenforum?
Stuur dan een e-mail met uw naam
en 06-nummer naar
hein@nijhofvaniersel.nl
en u krijgt de vragenlijst toegezonden.

De herfst heeft zijn intrede gedaan.
Neerslag en luchtvochtigheid
nemen toe. En zo ook de kans op
schimmelaanvallen. Zeker op de
momenten dat het weer omslaat
van relatief droog en wam naar
vochtig, kan een ogenschijnlijk perfecte green in een nacht veranderen in proefstation voor rondeplekkenziekte, dollarspot en fusarium.
Wat de boekjes ons leren om schimmelaanvallen de baas te blijven
weten we allemaal. Zorg dat je
green het hele jaar zo droog mogelijk blijven, bemest met mate, zorg
voor scherpe kooien, maai niet te
kort, zorg voor wind en zon op de
green. En haal iedere dag de
sweepstok uit de loods of je nu

Leerboekjes
Zoals gezegd; de leerboekjes zijn duidelijk, maar
wat doen greenkeepers nu echt op hun green
zo droog en schimmelresistent mogelijk te
houden.De eerste vraag die wij aan de forumleden stelden, was hoe greenkeepers de green
sweepten. Daaruit kwam een hele batterij
hulpmiddelen. Eigenlijk wordt alles genoemd
behalve de sweepstok, die in het algemeen als
te arbeidsintensief wordt beschouwd.

maait of niet.
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Paul Bekkers van Crossmoon gebruikt een
eigengemaakte bezem die hij met de hand over
de green duwt. Deze bezem is vervaardigd van

een oude tochtstrip met haren van zo'n 4 cm.
Volgens Bekkers is de keuze voor zijn bezem
een compromis tussen een traditionele sweepstok en het gebruik van een touw of met water
gevulde slang. De sweepstok kost te veel werk
en een slang of touw brengt vervuiling, maar
ook zaad van straatgras op de green. Martin
d'Achard van Enschut gebruikt een circa 40
meter lange en 1 cm dik touw dat met een
accuwagen om de green wordt getrokken.
Daarbij merkt hij op dat je vooral niet te hard
moet rijden. Een derde methode die veel
genoemd wordt is sweepen met een water
gevulde slang.
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Doeko Til van Compagnie gebruikt een flexibele
ongeveer 3 cm dikke slang. Doeko Til: "soms
slaat de slang wel een kuiltje over en dan moet
je even terug. Maar in het algemeen voldoet de
methode bij ons op de baan goed". Daniel de
Bruin van golfbaan Welderen uit Elst heeft twee
methodes om te sweepen. Op gewone dagen
doet hij het met een waterslang achter een

Clubcar. Op wedstrijddagen pakt hij een oud
tennisnet uit de loods dat aan een circa 3 meter
lange buis met twee eindwieltjes is gebonden
en trekt dat over de greens.
Dag na dag, na dag, na dag,
Hoe staat het met de discipline van de
Nederlandse greenkeepers, of in ieder geval
met de discipline van de deelnemers van ons
forum, om iedere dag te sweepen, 12 maanden
per jaar. Tenminste dat is wat de boeken ons
voorschrijven. Iedere dag sweepen, behalve als
het regent of heel hard waait.

Doeko Til:

>

Dre van Dongen van Prise d'Eau sweept de
greens alleen buiten het groeiseizoen. Naast de
green pakt hij in die periode ook de fairways.
Alleen Cor Elderkamp die als greenkeeper en
consultant meehelpt en adviseert een aantal
namen, is eenduidig in zijn mening dat altijd
gesweept moet worden dus ook op de dagen
dat er gemaaid wordt.
Cor Elderkamp: "Ik probeer het regime op de
banen waar ik adviseer zo biologisch mogelijk

Paul Bekkers:

Veel greenkeepers proberen de praktijk van
dauwsweepen zo goed mogelijk uit te voeren
als dat met het dagelijkse werkschema is te
combineren. Doeko Til van de Compagnie: "Ik
wil er naar toe dat we iedere dag voor de triplexmaaier uitwerken om te sweepen, maar
daar heb ik nu de mensen nog niet voor. Wij
zijn op dit moment namelijk op zoek naar een
ervaren greenkeeper.” Til verwacht van het
dagelijks sweepen voornamelijk voordelen wat
betreft het maaibeeld. Als je kletsnatte greens
maait is er gauw kans op vlokvorming.
Keep it dry
De derde vraag aan het greenforum is een strikvraag. Want zijn er eigenlijk geen duizenden
antwoorden te verzinnen op de vraag wat
greenkeepers nog meer kunnen doen om hun
greens droog te krijgen. En misschien mag je
wel zeggen dat het droog houden van de
greens de belangrijkste uitdaging van een
greenkeeper is.
Martin d'Achard van Enschut kwam met een
aantal suggesties m.b.t. de beregening
‘s-Avonds zo laat mogelijk aanzetten en zorgen
voor voldoende wind op en rond de greens
door het opsnoeien van beplanting. Paul
Bekkers komt de suggestie over het minimaliseren van de viltlaag door holle pennen beluchten
en prikken.
Op De Compagnie gaat Doeko Til een proef
doen met Early Start van ProGrass. Met dit mid-

>

Sweepen met de slang
voldoet bij ons prima.

te houden en als je dat consequent combineert
met de algemene grondbeginselen als ieder dag
dauwsweepen, dan merk je na verloop van tijd
een duidelijke verhoogde weerstand tegen
schimmels". Ook De Bruin van Welderen geeft
aan dat hij iedere dag zijn baan sweept. Zomer
en winter, op maaidagen en maailoze dagen.

"een eigengemaakte bezem vervaardigd
van een oude tochtstrip"

Daniel de Bruin:
Scherpe kooien zijn belangrijk. Wij hebben een onderhoudscontract met John Deere dealer
Velco. Die komt eens per week bij ons langs en zorgt dan dat alle machines tip-top in orde
zijn en de kooien scherp blijven en goed afgesteld.
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Martin d’Achard
van Enschut:
“maak aan collega’s duidelijk hoe belangrijk
het is om te sweepen “

del zou je de greens ongeveer één keer
dauwvrij moeten hebben. Een effect wat
waarschijnlijk vergelijkbaar is met het effect van
ontvloeiers als primer en aquanova maar dan
gedurende een langere periode. Doeko Til gaat
naast proefjes met Early Start ook proeven doen
met een aantal andere biologische middelen
van ProGrass. Ook Elderkamp ziet als gezegd
veel heil in een biologische aanpak. Hij haalt
zijn middelen niet exclusief bij ProGrass, maar
bij wat hij noemt de 3 P's: Plagron, Pius Floris
en ProGrass.

Cor Elderkamp:
"Ik probeer het regime op de banen waar ik
adviseer zo biologisch mogelijk te houden
en als je dat consequent combineert met de
algemene grondbeginselen als ieder dag
dauwsweepen, dan merk je na verloop van
tijd een duidelijke verhoogde weerstand
tegen schimmels".

Andere middelen die veel genoemd worden zijn
ijzersulfaat en ijzerchelaat. Logisch want dit is
het enige middel dat nog vrij toepasbaar is.
Bij de overige cultuurmaatregelen noemen veel
forumleden met name het belang van scherpe
kooien en op tijd beluchten.
Martin d'Achard van Enschul voegt daar heel
diplomatiek aan toe dat het een belangrijke
uitdaging is om aan je collega greenkeepers
duidelijk te maken hoe belangrijk het is om
vaak te sweepen. Zo zie je maar weer een
moderne greenkeeper moet net als een
politicus op zoek zijn naar een draagvlak.
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