Carl van Loey van Ternesse Golf kiest voor praktische
benadering van een oud probleem .
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Ternesse heeft recent een nre.;w type bunker?and toegepast

Eerst werd m31 gebruikt. wat te sne1ven.vaa1de en te fIJn was
Het nreuwe hunkerzand IS veel compacter. blrJft beter liggen en
heeft door het hoge geha,te gebroken split een constantere slag

Carlvan Loey

Vnend of vijand
De hierboven geciteerde Engelse uitspraak slaat

het st raatgras wil van Loey het volgende nog

met name op de benaderi ng van van Loey van

wel kwijt. Hij verwacht dat hij op termijn een

het straatgras probleem, die minimaal 80 tot

duidelijke keuze voo r of tegen straatgras moet

90% van zijn greens bepalen.

maken. En wel op het moment dat het in

Van Loey: "Me t het beleid dat ik nu ontw ikkeld

Vlaa nderen niet meer toegestaan is om

heb voor mijn greens kan ik eigenlij k w onderwel

fungiciden toe te passen. Nu nog passen de

uit de voeten met straat gras. Het belangrijkste

greenkeepe rs van Ternesse Golf in de winter

wat ik eigenlijk doe is de densiteit van het

een maandelijkse preventieve bespuiting toe

st raa tgras wat omlaag probeer te brengen door

met het middel Amistar. Door het gebruik van

in het seizoen een maandelijkse bewerking met

dit middel en nat uurlijk door het gebruik van

de Greentek That ch-Away unit, die gemonteerd

w intergreens komen de greens redel ijk onge-

zijn op een Toro Triplex uit te voeren. De messen

schonden de w inter door. Voordat van Loey dit

van de Thatch-Away units worden daarbij 2 mm

middel t oepaste w erden de greens t och wel

onder het maaibeeld gezet.

zo 'n keer of 8 per jaar actief geteisterd door

heel bescherden van omvang ZIJn Ca 10 'lleter •n drameter
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fusarium.
Van Loey gebruikt de Greentek Thatch-Away

Naast Amistar gebruikt Ternesse ook nog

unit s dus eigenlij k als een wapen om het straat-

ijzersulfaat om de grasplanten vooral in de

gras onder controle te houden en verder als een

w inter en direct na een bemesting sterk te

middel om de massaal aanwezige zaadhalmpjes

houden.

van het Poa annua uit de mat te kammen.
Over zijn haat-lief de verhouding met

De greens worden geMaard met 4 Tora 6 1000 handgreenmaarers Maandelijks krrJgen deze rn het serzoen een

n euw ondermes e11 wordt de Cilinder ge!.lepen

vwvw greenkeeper.nl
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Rivierbaan
Als je over types golfbanen praat onderscheiden

De traditioneel aangelegde greens kennen

de meeste mensen bosbanen. duinbanen.

merkwaardigerwijs geen drainage.

polderbanen etc. Ternesse

IS

waarschijnlijk eerst

en vooral een nvierbaan. want de typering van

Ook het oorspronkelijke bomenbes tand werd in
grote mate bepaald door de rivier. Ternesse golf

de baan word t vooral bepaald door een kleine

is aangelegd op het landgoed van een adellijk

rivier. de Schijn

buiten. De beheerder van de bij het kasteeltje

Van Loey: "Een groot deel van de baan ligt in

gekleed met zo 'n 2000 populieren of, zoals

het overstrom1ngsgebied van de Schijn.

van Loey dat noemt, Canada bomen.

gelegen herenboerderij had het terrein aan-

Wij hebben het meegemaakt dat op het

Deze populieren zijn de laatste jaren gefaseerd

moment dat ze in Antwerpen de afwaterings-

omgezaagd en

sluizen
eer fllt;U.\'e JQt·t De 0c1r.wn vi.J. ')tarters wordel c1..=w
qpqpven cp de;(! mon110r d1eo vl,l khJ dl
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van de Schij n door hoog w ater dicht

vervangen door inheemse boom-

soorten als es, eik en beuk. Her en der zijn

hadden gezet, wij geconfronteerd werden met

sequoia's toegepast. die, hoewel exoten goede

2 meter water op de baan.Een fors hoge

diensten bewijzen als bescherming tussen 2

grondwaterstand in de rest van het jaar bestnjdt

holes.

van Loey door een stel sel va n sloten en grondw aterdrainage op de fa1rway. Het water dat op
die rnanier vrij kom t wordt met een pomp
geloosd op het rivi ertje.
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Ternesse spUit voor de green een w1tte streep 10 het gras om aan a~ geven hoe ver de
golfers IT'ogen oplopen met hun karren De streep verdwiJnt 1n 2 weken \Nper en kan
dan eventueel op een andere plaats opn1euw worden aangebracht

Lucht en l1cht
Overbod ig om te zeggen dat de greens van
Ternesse fl ink geprofiteerd hebben van de
ruiming van de 2000 levensgrote populieren.
Toch is het resultaat geen kaalslag . Omdat de
populieren gefaseerd zijn verwijderd, hebben de
opvolgers voldoende kans en tijd gehad om wa t
body te maken. Naar mijn bescheiden mening
zijn nu er al weer greens die teveel in de
beschutting liggen. Lucht en licht zijn voor alle
greens van levensbelang. Maar voor Ternesse
geldt dat dit in extreme mate. omdat de greens
zijn opgebouwd uit de bestaande rijke toplaag,
die alleen door jarenlang dressen en bewerken
beter doorlaatbaar is geword en.
Wat betreft beluchting en verschraling van de
greens is van Loey met een inhaalslag bezig.
De meest gevoelige greens van de oude 18
holes baan worden voor iedere w inter aan een
zeer intensieve vaste pennen beluchting met de
Vert id rain blootgesteld. Hiervoor worden 12 mm
dikke en ca. 30 cm lange pennen gebruikt.
De beluchtinggaten worden daarna gevuld met
puur zand en verder de winter door aan hun lot
overgelaten.

Vaak 1s de herentee breder als

www greenkeeper.nl

Vee Uoor7oi\<llf.m
zeker n1et

o~

hoe~t

Tl?rncsse mf:lt er1

de grePns Oe 'el?s wo1der

doorgczddld met deze ver-;1e van
kru1pe:ld ~·, tstr ..11s

.

JAGil<
I .IN•
', k 1: IJ

CREEPING BENTGRASS

Zorg

• l ti ..LntDrA.at \VI'AII'~

voor gras

· I ~ J ~r...t

· l l~ltLto.....t h

Hoewel de greens

van Ternesse als gezegd voor

zo'n 80% u1t straatgras bestaan, veranderd dat

Daarna wordt gespoten met cock tails van
ntcommwndad bv

Azalon, Top K, Top P en Ferro.

voor

niets aan de intensieve zorg . Zo worden de

Van Loey beargumenteerde ziJn keuze

greens sinds een aantal Jaren alleen nog met

vloeibaar door het voordeel va n het ontbreken

handgreenmaaiers gemaa id . Volgens van Loey

van een groeispurt en een verminderde

heeft dit duidelijk een positief resu ltaat gehad

uitspoeling. D1t zou de keuze van Ternesse zelf

op de mate van campactie en vooral op de

goedkoper maken als het gebruik

van de mat.
Van Loey: "De kunst van snelheid is cont 1nuïteit
over de hele baan. Een aantal Jaren geleden

tradition ele granulaire meststoffen.

kwal itei t en snelheid

hadden wij op een moment snelheden op de
stimpmeter die vaneerden

van 3.5 naar 1.5

meter. Dat kwam vooral omdat onze
verschillend opgebouwde greens verschillend
reageerden op ons bemestingsregime. Door nu
prak tisch alleen nog vloeibaar te mesten en zo
het ontstaan

van groeispurts uit te bannen

zitten we op een gemiddelde snelheid op de
stimpmeter

van 2.5. Naar de clubkampioen-

schappen toe werken we naar een snelheid

van

3.5. Een hogere snelheid hoeft niet voor onze
leden." Deze constantere snelhe1d realiseert van
Loey voornamelijk door het gebru1k

van vloei-

bare meststoffen. Alleen in het begin en eind

van het seizoen worden granules toe gepast.
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