Golf Tour 2008
Na succesvolle uitgaven in 2002, 2004 en 2006 organiseren de Pols Groep, Scotts, Barenbrug en ProGrasS opnieuw een tournee langs een
zestal golfbanen in Nederland. Vakblad GREENKEEPER bracht op dag 5 van de tour, een bezoek aan de Lochemse Golf & Countryclub
‘De Graafschap’, waar zo’n dertig greenkeepers en vertegenwoordigers uit het vak op het evenement zijn afgekomen.
Auteur: Floris Winters
De setting voor de vijfde dag van de Golftour
2008 kan niet beter. De herfst is volop in het
land, waardoor de vele bomen op Golf &
Countryclub De Graafschap prachtig kleuren. In
het clubhuis vindt de eerste helft van deze dag
plaats.
Olaf Bos van ProGrasS stelt de aanwezigen op
de hoogte van de laatste actualiteiten op het
gebied van baanonderhoud. Hij gaat in op zaken
als dauwcontrole, de juiste inzet van wettingagents, mosbestrijding, effectief doorzaaien,
winterbemesting, de aanpak van Aaltjes en het
voorkomen en bestrijden van ziekten. Bos geeft
als tip: “Laat zo nu en dan het beregeningswater
controleren. De kwaliteit van het water is van
invloed op de grasgroei.”
Ondanks dat iedereen zeker aandachtig luistert
naar het betoog van de vertegenwoordiger van
Prograss , komt er maar weinig reactie op de vragen die Bos het publiek voorlegt. Het blijft soms

akelig stil, zelfs op basale vragen als “Noem eens
enkele coldseason grassen?”, komt maar weinig
respons. Bos eindigt zijn bespreking met een
bespreking van het product Revolution, (soort
van wetting agent). Hij stelt de vraag: “Hoe gaan
jullie om met droogteplekken?” Direct volgt een
reactie van een greenkeeper uit de zaal: “Met
verf.” Iedereen lacht. Roger Leurs van Scotts
neemt het spreekstokje tot slot over en gaat in
op de nieuwste ontwikkelingen en proeven op
het gebied van meststoffen voor golfbanen in
Nederland.
Tijdens het middagprogramma demonstreert de
Pols Groep in samenwerking met haar dealers het
laatste nieuws op het gebied van golfbaan onderhoudsmachines. Naast volop noviteiten binnen
het Jacobsen programma, worden enkele nieuwe
machines van Smithco, Koro en Turfco getoond.
Ook wordt de revolutionaire PlanetAir getoond.

Golftour 2008 langs 6 banen
•
•
•
•
•

Golfclub Cromstrijen, Numansdorp
Golfbaan Spaarnwoude, Velsen-Zuid
De Golfhorst, America (Li)
Nieuwegeinse Golfclub, Houten
Golf & Countryclub “De Graafschap”,
Lochem
• Quality Golf Resort, Appelscha
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