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Ing. H. A. Kamp

Onderhoudsadvisering op golfbanen
'aibl dl' .ttlnlt-q I~ ook hel ondt•rhoud "''" de baan \iln groot bt'l.tng.
Mt-1 e c.-n

g~>dt'gl'n

pilkkel onderhoud,maalrt-ge>lt'n k.tn nwn hnm('" ook up

lunge t('mHJn dt> kWillllell V.tn

f'f'll

qolllltl.tn g.uundf'rl'll

Po f·.tauons- en ·lr~bora tonumonderzod:
fase 3: hl't fell!!hJkE adv1rs
0
"'e procesgann tt•n behoeve van de
drscuSS~e tussen de CommiSSic
Gr~nl;~lf\9 en NOC/N'lf Ie wrduit:lt!hJ·

en, hi.'eh de Se< tor SportaccommodatiC5
d1t prO< es Ufl!J''vO<'rd op tlt• golfbaan van
cle 1-l·•<~Q'i<he Golf l!tl Cou11try (lub

1
NOC/NSF als golfildviseur
Ut.

~Sf

th 1n tJ(I( /NSF) :>ector 1p01 !iiC·

commodat1es • al van oudsher a<.hllseur op
helgebed van uolfbanen • ht>eft 2'1Ch de
afgelopen Jaren tPrughoudrud Op<Jesteld
op het geb1~ van !loll·atfVI',I;'I Ing.

Et'rst ~t orde op 2·l~ .l'TI wo1dt>n !W·
sreld lnmfjJdr•ls 1s hl'l oruJ~:riCif!~, Ufl hel
l'loefstat1011 ten behc •vt vo~n golfrt~s\en,
mengsels. bodemprol,t!f"n t•n me!>tstoffen
ge1ntt.">f\SIVeerd dOOftJelf!t 01t IS mede mo·
geil,~ gemaal;t dooc de aanschaf van de
SpeCihe~e apparntuur

H11!1d001

I'>

voor grond.lnal,-ses
r.to~,lt Orll JdVIt.'iPil

NOCINSI 1n

NOC/NSF Se< tor Sport ·rK<ummmodaties
en de Comm1s<>le Grl'€'n~ eep1ng van tJ,,
NGF hebben dei·,. elernl'nten onlangs

Pilot-studie
Haagsche Golf en Country Club

nader geanalyseercl U•t '''''e analvse ZtJn
de volgende l..wahlell~lx>irwloedende fac·

Fase 1: mventarts.'lhe en voflcd,g onder·
loe '"de pral.ur~ op •·1•n golfbaan ten·
elnric rfe cK.tucle !.w.lht•••l 11• lx·palen
Alvorl'ns tot lu't oml!•floel 111 dP pla~t•JI
lil komen, IS het yrowl'll~l d.Jt de bastsge>·
yevcns van tle b.1drt wurdr 1• Qelnv< m.u ,.
seerd Htertoe mom u •«-r 11 nslant"'
ge\ el en .wroen nailr di! oor~proni.ehJI:C
bodeml.und ge SIIU!!IIrl\'l op basiS van de
bodemtund1gl! I aart van Nl•delland
De arciHit:Ct van de IM.tn cl1f·nt itChlt~r
haald Ie worden, evenill~ de aa11nemer
d1e de U1tvoermg heeh Vt'rzorqd
Eventueel ·• an oo qebtUik worden gemaakt van het plan van u•lvoenng of het
UtOS!èl·. gecomb1neerd met de gekozen
:arai.;tensenng v.:m de baan
Voor een goede unwerk1ng van ht>t advles
ts het eveneens noodzakeliJk om kenms te
nemen van ...oorafgaande onderzoe: en en

CJ•'~ ornen
• stahthtert van de !Jif'l'll\
• b..~lroige~"Jrt~q op <f(• qrroc•n\
· botaniSche Sêllnl'n~h·l hnq Vdt dl! gras·
mat van t!!ës. la1rWo1)'S t•n greens
• aanYJe219hetd op onkn11drn
• bodemopbouw (WiiiNdoorlatendherd,
buffering vrln water ~n voed1ngs~toflen)

toren naar voren

>I.Ju

'

Ie gra\m,ll

Uit !I! bren~Jen a.m •'l!lt'n,1ren van qolfba·

Fasering

nen, baancomrn•'ïX!rtSSE~n

Teven~ za! er
pl.latsvlnden tusl.en
be1ch! orgarnsat'es ME't deze wederZIJdSe
lenniSultW!Ssehng l;çn een pos•t•t>ve biJdfél·
9t' geleverd worden aan het adv•eswerk
voor got•banen Tene1nde het onderhoud
goed en eff1C1ênt IJlt te kunnen voeren, IS
m~ICht 1n de l:w,lhlell vere1st. Met name on
d1e fdk.toren rf1e dP ~w.11iteH bep.Jhm 1!11

~ '
~ t " j van een ond,•rzoek naar d"'
i:>.,alllett van een QOftllao~n l;an lriZICht
worden verl.regen 1n dt:!ze factoren
Qp baSIS h1ervan d1ent ~n onderhoudsad·
VIes te worden opoe\tl'ld Op deze WIJZe
l:an de kwal1te1t van de baa11 worden
gehandhaafd danwel verbe terd Het ver·
strekken va!l een go'd onderhoudsadvtes
omva: dr•e !asen
fase 1: lnH!ntansat'e en onderzoek 1n de
praö~11;. op een golfbaan tenemde de ac'e h-.ahtelt lP bepalen
fase 2: het benuttl'll van yl'ge11ereerde
' ts en onderzOI'ksresultdten diP o a

d1e te bemvloeóen ZIJn

voortVIoe,en wt het NOC/NSF

grt>e'1~ tl'PNS..

golfarchrtecten en prOJE'CtontWlH:elaars
De Com~e Greenkeepu1g van de
Nederlandse Golf FC~lerat'e (NGF) IS van
plan om ook van dele mogeiiJI,heden
gebruik

te gaan maken

~uucturet>l overleg

adVtezen Ook oe bele1dsv•s•e van het be·
stuur aangaande de bespehngsmtens11e1t
van dt> baan speelt l!f!n

belangnth~

rol brJ

dl! ad111senng Een l.wpNk!r? speeldrur

vraagt 1mmers onrlerho11!ht11c11lg een
andere a<l'lpill clt~n het \tr('v~n ndar he:

max1mum aantal haalbare speelronden
Cl<, I , 111'11

...... ----····-· ... ···--

Na deze ~nventaraS<Jue word m de •ndMduelP holes en de driVIfiCJ range en l!lll'n-

Immers, ntct alleen de gra~menQrels ZJ n
golfspectftek, oo~ cJe opbouw van ue top

tueel de puttmQ·green\ ondN"ZOcht op

laóg t'fl de meststoffen Al dete clamentl'fl
wordl!n op h I Pr '' fstclllorl van NOCmSF
oP Popend.ll ~tlltcturPC•I ondPrlO< ht en or>oeslagen '" de co~ uutr r Op deze WIJZe
. an een op lokûtle tOe<Jc~netleu t)(!meS
ttnos· en onder houdsadv11.!S worden ung~>
bra<
Fase 3 het feitelijke denken

- stabthtl!lt (NOCINSF-tmpuiXtW)
- balgcdray (rilmp, vql Surnp· t llC'I~r)

- grasbestaodt1l0tarusche ar·•enstelhng
(VtSUe••l)
• gesJotent PJtl (VISUC'I'I)
- bemesttng~toest,md (<hcrmsche bodem
àfld~C)

ltl• n 1r het pr 1~ IIJh ~ " rzoel

Zoals al eerder ilangegt'Vl n IS NOCINSf
averoegaan tot het Zf'lfc~nal~erE!n van
grondmonsr.•rs ter1 beh(l{•ve van het vc~~t
ste

en van bemesllno~adv•t•zen van spe-

ol•6e sportv~lden, t.>n

111 hf't btj7ondcr
golfgrE!fins en IJollban""
Het bmnesung ...Jdv•es k nop droo man eren worden vl'liJegrll'
1. door otxfrachtgevt!r ,1.utgelt>Veide
cuenrtmonsters wordt•n IJI!•lnal-r.;r>erd E!n
velVOlgens vdn et•n 700•'nMmtJ tla~sad

- bodem!:unntge $tludlle (scl•iltttngJ

Den

- zte~ten en pi.Joen <v•~ur.•l)

op de gotfba,1n en vo~n hd latxmttorrum-

-vilt (d•~ temetmgl

ond!!flOt'~

- maruhoogte (gr.ashoorjtl'metn•Q)
- bcwor!i•l•ngsdH•pte ( 111fltlng)
Daarnaast dtent het dr<> sm.Jtenaal gcana-

totaalrapportage H•l•rrn l<~lltevcm; rn

2. ocor NOC/NSF gl' lrol.lt>n grondrncm,J
WOH1f.!O l)e ~11,1ly.r rd en Wrvo!gens

een op de lokat•P weg ...~plt~t 011drnhouds-

'>an t>en zoo~no~.1md bo~'otSo~dv•e!> 'IOOfZlen

tvseeró '"worden op grunulatre en chemtsch.:- samr•nstelhng Tevrns moet r:r een
overZicht opgesteld worden van gebru•k te
bodemverbetenng~m•ddelen,

meststol fen,

ze: te- en onkrutdbestnJdtngsmtddelen en
C~;entuE

andere addtt•Pven die verwe}t

worden lltzersullaat, ultvloP.ters e d )
Tot slot moet t·el te gebrttl-- n b Jn~er

•.vordr.r1 w.•rtqc>qr•wn 111 een

oornen,

~~-

adv1es dat de volgcmde litCI'tten I an omdtten

a. een mO<]elir~ pion ter verbetenog van de
botaniSChe samen tell•ng 1an d" Qrasmat.
op t~. greens, dnvtn<J ranne en ta,l\•.ay"S
(md en nodrgl.
b. een bemest1r

g:.adv1e~. ~oom~oe end u1t

de analyses en gencht op het gebru1k. met

zand Qcanalyseerd worden op granulatre

\oerllló.'ldtng ran de potellt•ele meststaHen
en de hoeveelheden per 100m2 en he<

samenstelling

aan~al

str001beurten;

Fase 2: tw. benutten van gegenerPerde

c. e

onderhoudsadv•es ten aanz.en

• t!nn s Pn onderzoeksresultaten d•e o a
voortol ~>•en u11 het NOCINSF- Proetsta-

van de dress1ng en de vdtbeslnJd•ng, an

$lers worden

combmat e met het aenl•ceren mal ha<ir
orfT'en

wordt op lo :at1e een whuunechnrsche

trons- en laboratoniJmonderzoe~

Grond,.. ::><"~ster kunnen s•nds kor. rn he~
ergen labolatonurn van NOCJNSF geanafy·
s!?<!rd worden Gelet op ht!t spec•'·"~e lia·
ra~ ter van !>pomelden Pn van golfbanen 1n
het bijZonder, al~mede de kenn•~ d•e NOC/
NSF n de loop der ,aren he<'ft opgebouwd.

zal7tJ d tonderzoek zelf Uitvoeren

d
.~

1

• aangeven van

mogelrJ~heden ter

• omu g vi)n 'lekten en plagen, maar

oo• mog~>lut.e llestr•Jd•nqsmethoden.
e. eventueE
t aange11l 1van ononte ten
ten aanz,cn van de onderlloudsapparatuur

3. doo: NOCINSF getro~.ken grondmonaeanaly~eerd,

door NOCJNSf

\',aarde bepaald
B"i!fe elementPn letden tot een, op de

lo at e toegesneden maatadv•es

n algerr ene zm voor aanschat enlof ver-

lng HA Kamp ts cultuurtochnrsch
me<.tevo.erker atdehng Onderzoel en Ont\WI el ng van de Sector SportaccornfT\0-

vang ng (tnclustef beregen ngsappa·a·uw

dat es van ~.OttNSF

(~EffR
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