Sneller maa1en
Ook de hoofdgreen keeper Rodney de Jong op
Winge Golf & Country Club is enthousiast over
de nieuwe maaier. "Voorheen maaiden we de
greens met de handgreenmaaiers van John Deere
de 220b, dat was behoorlijk arbeidsintensief.
Daar waren 2 mensen 4 uur per dag 6 dagen
per week mee bezig. Nu gebruiken we de
handgreenmaaier alleen nog voor de eerste twee
maaibeurten van het seizoen en bij extreem nat
weer voor de buitenste ring van de greens. Voor
de rest van het seizoen wordt alleen nog maar de
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man & machine

2500 E Hybride greenmaaier gebruikt. Deze
machine werkt veel sneller. Voorheen gebeurde
het onderhoud van deze baan in eigen beheer.
Sinds 1998 doet SBA Groentechniek onderdeel
van Mourik Groot-Ammers het volledige
onderhoud van de baan met eigen mensen en
materieel. Dit onderhoud gebeurt niet al leen bij
nieuwe, pas aangelegde banen, maar ook bij
bestaande banen. SBA Groentechniek heeft
gedegen ervaring opgedaan om de onderhoudsorganisatie volledig over te nemen, inclusief
aanwezig personeel en materieel.
Golfonderf"loud
De Winge Golf & Country Club gelegen in een
prachtig eiken- c.q beukenbos heeft met zijn
glooiende ligging een uniek karakter. Het
onderhoud van greens, tees en fairways op deze
golfbaan noemt de Jong intensief en
specialistisch. Zeker nu op de meeste banen de
bespelingsd ruk sterk toeneemt. Bepaalde spelonderdelen van het golfen vereisen dan ook
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bekijken wij welke (extra) maatregelen moeten
worden genomen". Daaronder valt in ieder geval
naast maaien het regelmatig beluchten en
bemesten van de baan. Het beregenen van de
baan gebeurt automatisch. De Winge Golf &
Country Club telt in totaal 18 holes en een
pitch- en puttinggreen, een pradice baan, een

specifieke vaardigheden voor wat betreft

beste en snelste greens van België. "Het maaien

onderhoud. Zelf heb ik na mijn opleid1ng tot

van de greens bij de start van het seizoen

hovenier een opleiding tot hoofdgreenkeeper

gebeurt op 4 mm en na een aantal weken gaan

gevolgd, w aarin alle facetten van het onderhoud

we naar 3,5 mm" .

aan golfbanen aan de orde komen . Daaronder
valt niet alleen het maaien, maar ook beluchting,

0 1,derhoudsschema

bemesting, drainage, bezanden, beregening en

Voor het onderhoud van de baan is een

z1ekten en plagen. De w ijze van onderhoud

onderhoudsschema opgesteld dat elke maand

hangt ook nauw samen met de wensen van het

wordt geevalueerd en aangepast kan w orden

spel. De maaihoogte is hierbij van groot belang.

afhankelijk aan de conditie van de baan en de

En hoe mooier de baan, hoe groter het presti ge.

weersomstandigheden. " In de praktijk loop ik

De greens worden hier kort gemaaid op zo'n 3,5

elke maand een inspectieronde met Dhr Roberti

mm, t erwijl in feite een green van 5 mm het

de Winghe, eigenaar van deze golfbaan en de

meest voorkomt. Deze baan heeft een van de

consulent van de baan. Bij deze terreininspectie
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