Met zijn tea m va n 6 greenkeepers, waarvan 3 in
dienst zij n van Tuin- en Cultuurtechnisch buro De
Enk, werkt Berends inmiddels al zeven jaar aan
de baan van Golfclub De Scherpenbergh in
Lieren.
Voor de beregening van de fa irways maken de
greenkeepers gebruik van een tweetal haspelautomaten van het merk Hydrof olia. Evenals de
beregeningsinstallatie zijn de haspels geleverd
door Aquaco. De haspelautomaten, die halverwege de fairway op een pu t worden aangesloten, beregenen gedurende twee uu r een
halve fa irway. Met twee haspelautomaten, teve ns
het maximale aantal aan te sluiten automaten,
kan een fa irway dus in twee uur beregend
worden. "Aan het eind van de haspel is een
sproeikop bevestigd waarmee de baan wordt
beregend. De haspel, die in de grond wordt
bevestigd met pinnen, rolt de slang automa tisch
op . De sproeikop is ook in sectorst and te
plaatsen, zodat we ervoor kunnen kiezen een
deel van de baan te beregenen", vertelt hoofd
greenkeeper Arthur Berends. Het beregenings-

Het water vanuit de vijver wordt in twee mstroomputten
in het beregeningssysteem gepompt.

man & machine

signaal stuurt naar de decoder die is aangesloten
op de betreffende aansluiting. De klep die het
water (dat onder een constant e druk van 4 bar
staat) kan hiermee worden geopend.
De automatische beregening van de greens en
tees vindt 's nachts plaats. De beregening van de
f airways vraagt vanwege het gebruik van de
haspels meer begeleiding, waardoor dit overdag
plaats vindt. " Daar zijn we de hele dag mee
bezig, omdat de haspels op de glooiende baan
vaak een zetje nodig hebben om goed op te
rollen."
In goed overleg met de baanmanager bepaalt
Berends wat het beste moment is om overdag te
beregenen. " Dit is een businessbaan waar vaak
groepen mensen golf spelen . 's Ochtends is het
hier relatief rustig. Dat geeft ons tijd om te
beregenen want we mogen hier nooit te lang
mee wachten", vervolgt Berends, die zich nog
een omslag van het weer kan herinneren. " We
hadden toen net de baan geverticuteerd, toen
De put waarin het water wordt opgepompt.

het weer omsloeg. In alle haast hebben we toen
de baan moet en beregenen beregend. "

Op de kaart is dwdelijk te zien dat in de baan
verschillende zogenaamde 'kamers'- allen omsloten
door hoge naaldbomen - zijn aangelegd.

De put waarm het opgepompte water wordt gefilterd voordat het in het systeem wordt gepompt.

water wordt ontrokken aan de nabijgelegen

deel van het systeem.

zandafgraving. "Voordat het wat er in het
systeem kom t, wordt het gefi lterd. A lle

Intensieve beregening

onregelmatigheden gaan er uit, voordat het

Tijdens het zomerseizoen maken Berendsen zijn

water de baan op gaat." Bij de aanleg van het

collega 's veel gebruik van het beregenlngs-

laatste en nieuwste deel in het beregenings-

systeem. Met geavanceerde software-

systeem is rekening gehouden met de installatie

programmatuur plant Berends de beregening in

van afsluiters, zodat er bij technische problemen

op de meest geschikte tijdstippen. De bestu ring

een deel van de installatie kan worden af gesloten

van het systeem vindt plaats vanaf een computer

zonder dat dit gevolgen heeft voor het andere

die (bij het inscha kelen van het systeem) een

De twee haspels - met elk een lengte van 150 meter- rollen zichzelf tijdens het beregenen
van de fairways door de waterdruk gedurende twee uur automatisch op.
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Voor de beregenmg van de greens en tees wordt gebrwk gemaakt van een automattsch beregeningssysteem dat hier
wordt opgestart door hoofd greenkeeper Arthur Berends: "Er staat een constante druk van 4 bar op het systeem."

om de baan op een andere manier te zien. Als
een speler nu een opmerking heeft over een

De Scherpenbergh maakt voor de beregenmg van de
fairways gebruik van putten waarop - halverwege de
hole- een tweetal haspelautomaten zijn aangesloten

Natuurlijke ligging

bepaald onderd eel in de baan kan ik daar over

De 18 holes wedstrijdbaan van Golfclub De

meepraten. Je ondervindt als speler zelf wat onze

Scherpenbergh is gesitueerd in de pracht ige

klanten ook meemaken."

Veluwse natuur. Bij de aanleg van de tweede 9
holes, inmiddels 1,5 jaar geleden, is gekozen
voor het terugbrengen van de natuur in de baan .
"Hole 9 en 13 worden doorkruist door een zandverstuiving, herkenbaar vanuit De Veluwe." Ook
door de aanleg van heide past de bosbaan
perfect in de omgeving. De baan is aangelegd in
verschillende zogenaamde 'kamers'. Berends
w ijst op de kaart de verschillende kamers aan,
allen omsloten door hoge naaldbomen .
Berends speelt zelf ook golf. Niet alleen omdat
hij het leuk vindt om te doen . " Ik vind het goed
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