VERSLAG NGF AGRONOMIE-SEMINAR KLM OPEN 2016

DENKEN RICHTING STRUCTURELE SPEELKWALITEIT
GREEN DEAL = ANDER BEHEER
Het tweede NGF Agronomie-seminar, dit keer achter de drivingrange van The Dutch op het KLM Open, vond
plaats op vrijdagochtend 9 september. Met 115 inschrijvingen was het seminar wederom druk bezocht door
een divers gezelschap. De bijeenkomst stond in het teken van Structurele Speelkwaliteit, voortvloeiend uit de
Green Deal Sportvelden en was gericht op hoe pesticide gebruik afgebouwd kan worden.

“Uitstekend en heldere presentaties over structurele speelkwaliteit en praktische oplossingsrichtingen om daartoe te komen.”
Gerard Schoenaker, Projectleider Golf voor J. de Ridder B.V.
Het hoogtepunt van de ochtend was de presentatie van NGA-voorzitter Koert Donkers (hoofdgreenkeeper
Golfbaan Princenbosch) over hoe je met best practices uit de beheerpraktijk invulling kan geven aan onze
gezamenlijke opdracht vanuit de samenleving. Hij benadrukte hiermee dat structurele speelkwaliteit vooral
draait om de fundamentals of good-greenkeeping en dat het vak greenkeeping weer centraal komt te staan.
Geen symptoombestrijding, schijnoplossingen, quick-fixes of wondermiddelen dus. Hiermee komt een
steeds bredere beweging op gang en krijgt de Green Deal Sportvelden meer momentum.
UPDATE GREEN DEAL
Als eerste spreker begon Geert Cuperus namens de Golfalliantie (NGA, NVG, NGF) met een korte update
over de stand van zaken in de Green Deal. Er werd een toelichting gegeven op de ‘Probleemanalyse gewasbeschermingsmiddelengebruik op golfbanen’. Daarna gaf Taco Regensburg van Wageningen UR een toelichting
op zijn voor de DTRF uitgevoerde literatuurstudie naar chemie-vrij golfbaanbeheer en welk wetenschappelijk
onderzoek daar al naar gedaan is. Vervolgens ging Geert Cuperus nog kort verder in op het gestalte geven
aan het Innovatienetwerk Duurzaam Beheer Natuurlijk Sportgras. Dit Innovatienetwerk is inmiddels geadopteerd door alle ondertekenaars van deze Green Deal. Hiervan zal binnenkort een Innovatieagenda gepresenteerd worden in het belang van sport als probleemeigenaar.
STRUCTURELE SPEELKWALITEIT
Joris Slooten: “Er ligt inmiddels een stevig fundament voor verdere verduurzaming van de golfsport; samenwerking,
validering, innovatie, best practices, GEO-certificering en onafhankelijke agronomie vormen de basis. Het is nu aan
de verantwoordelijke baanbeheerders om lokaal hierop door te pakken.”
Na het vertonen van de GOLF.NL-video Structurele Speelkwaliteit ging Joris Slooten (NGF) in op structurele
speelkwaliteit en het waarom van een toetsingskader. Het EGA handicap systeem verondersteld namelijk
vergelijkbare condities door het jaar heen (qualifying condities), die ook internationaal vergelijkbaar zijn.
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Joris benadrukte dat dit toetsingskader voor structurele speelkwaliteit een lopende, sector brede, discussie is
naar aanleiding van inzichten voortkomend uit de Green Deal. Uiteindelijk zal deze discussie leiden tot een
breed gedragen toetsingskader voor de golfsport, inclusief een dashboard om aan structurele speelkwaliteit
te werken.
INTEGRATED TURFGRASS MANAGEMENT EN BEST PRACTICES
Niels Dokkuma: “Back to basics, less is more. Structurele speelkwaliteit zit niet in toeters, bellen, allerlei opties en
gekleurde zakken. Het gaat erom de complexiteit van het vak greenkeeping in plaats van moeilijker juist makkelijker te maken door te sturen op de voorwaarde voor kwaliteit, en niet op het eindresultaat of de complexiteit van de
samenhangende details.”
Niels Dokkuma (NGF) ging vervolgens door op Integrated Turfgrass Management door te werken aan de
voorwaarden voor structurele speelkwaliteit. Hij benadrukte dat Straatgras heel veel input nodig heeft en
Roodzwenk-/Struisgras veel minder en door het jaar heen een constantere kwaliteit geeft. Niets nieuws
natuurlijk, maar het gaat erom in het onderhoud niet in symptoombestrijding te blijven vervallen met menig
wondermiddel, quick-fix of schijnoplossing. Doe je dit niet, dan blijven de problemen terugkomen omdat de
zwakte in het systeem behouden blijft. Het gaat erom de knelpunten in de NGF-piramide Beheerkwaliteit als
basis voor sportkwaliteit te inventariseren en op te lossen. Daarmee kom je in het beheer en onderhoud ‘vanzelf’ in rustiger vaarwater terecht (lees; op de lange termijn structurele kwaliteit en gelijke of lagere kosten
zoals uiteengezet in de case studies). Het gaat dus om de juiste focus in het onderhoud. Blijf hierbij vooral
zeer kritisch op wat u aangeboden wordt en of het écht bijdraagt aan de oplossing voor de lange termijn.
BEST PRACTICES IN INTEGRATED TURFGRASS MANAGEMENT
Koert Donkers: “Best practices in ITM; dat is dé oplossingsrichting. Fundamentals of good-greenkeeping, het vergeten vakmanschap van greenkeeping weer centraal laten staan. Keep it simple, daar draait het allemaal om!”
NGA-voorzitter Koert Donkers gaf na de pauze voorbeelden van meerdere best practices vanuit het vakmanschap van greenkeeping. Dit is de collectieve kennis die aanwezig is, maar soms vergeten wordt. Koert ging
in op zaken waarop gemeten en vervolgens gestuurd kan worden zoals organisch stofgehalte en veel bezanden. Maar ook de juiste stikstofbron, beleving en passie in het hele greenkeepingteam, stressmanagement,
vochtgehalte als belangrijke parameter in de bodem en bijvoorbeeld de maaier set-up.
KORTE PITCHES IN ITM
Tijdens de korte pitches werd ingegaan op verschillende publicaties die er aan komen of binnenkort geïntroduceerd gaan worden.
Zo zal er sector breed gewerkt worden aan een Baanbeheerplan-checklist om te ondersteunen in beheerkwaliteit van de golfbaan en gestalte te geven aan úw Green Deal opdracht. Hierbij zal een diepgaandere mate
van planmatigheid opgenomen moeten worden omdat de Green Deal opdracht veelal vraagt om een ander
beheer dan uw huidige.
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De NGF Communicatietoolkit zal beschikbaar komen mocht u ondersteund willen worden in uw communicatie naar de golfers. Hier wordt op dit moment aan gewerkt door Jan Kees van der Velden vanuit het golfers
perspectief.
De NGF Golfbaan Dataviewer werd geïntroduceerd als transparante, uniforme en laagdrempelige standaard
voor de golfsector. De dataviewer bestaat uit een nationale kaartlaag met algemene informatie die gratis
wordt aangeboden omdat de NGF de landelijke licentiekosten voor haar rekening neemt. Daarnaast de lokale
kaartlaag met individuele baanviewer om tegen kostprijs emissie- en blootstellingsgevaar, in het kader van
pesticide gebruik, op uw golfbaan gevisualiseerd te krijgen. Hierbij vult u zelf de gegevens in en vindt er jaarlijks een upload plaats. www.golfbaandataviewer.nl
Als laatste pitch ging Ronald Buiting van Buiting Advies in op hoe praktisch en laagdrempelig gewerkt kan
worden aan lucht en licht rond de greens en tees. Wanneer hierop gestuurd en ingrepen wordt is er significante vooruitgang te boeken doordat er in het fundament van plantgroei ingegrepen wordt. Middels een
3D-GIS applicatie kan dit vervolgens gevisualiseerd worden waarna beheermaatregelen genomen kunnen
worden. In deze video wordt dit nader toe gelicht.
GEO-CERTIFICERING THE DUTCH
Een feestelijk moment vond plaats aan het eind van de ochtend. Niek Molenaar van The Dutch, de gastheer
van het KLM Open, ontving uit handen van Jonathan Smith het GEO certificaat. Een groot compliment aan
superintendent Niall Richardson over de kwaliteit van de baan én het realiseren van het GEO certificaat. Verifier Adrie van der Werf was onder de indruk van wat er gebeurt bij The Dutch, maar noemde energie verbruik
als een belangrijk punt ter verbetering. Fredrik Lindgren van de European Tour gaf aan hoe topgolf toernooien
met Green Drive en GEO steeds duurzamer moeten worden. Toernooi directeur Daan Slooter benadrukte dat
sponsor KLM en het publiek ook een duurzame benadering verwachten.
Ook in dit bericht van de European Tour staat een verslag van de GEO certificering van The Dutch.

V.l.n.r.: Marieke van Rhijn (NGF-bestuurslid Duurzaam!Golf ), Daan Slooter (Toernooi directeur KLM Open),
Frederik Lindgren (Head of Corporate Responsibility & Sustainability PGA European Tour), Jonathan Smith
(CEO Golf Environment Organization), Niek Molenaar (CEO The Dutch), Niall Richardson (Superintendent The
Dutch), Adri van der Werf (GEO-verifier) en Guido Hamelink (NLadviseurs).
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Informatie en downloads: www.ngfinformatieplein.nl > Project: NGF Agronomie
Contact: niels.dokkuma@ngf.nl
Onafhankelijke voorlichting en ondersteuning
De doelstelling NGF Agronomie is het assisteren van golfbanen en -clubs op het gebied van Integrated Turfgrass
Management (integraal beheer van greens, tees, fairways, semi-rough) middels onafhankelijke voorlichting en
ondersteuning. Alle aanbevelingen zijn onafhankelijk van aard, omdat de NGF geen banden of verplichtingen
heeft naar producenten, leveranciers of aannemers. Omdat snelle oplossingen zelden resulteren in permanente
verbetering zullen sommige aanbevelingen niet makkelijk te implementeren zijn en kan het langer dan een jaar
duren voordat de effecten duidelijk worden. De focus ligt op het borgen/verhogen van duurzaam beheer en daarmee
structurele speelkwaliteit ter bevordering van het spelplezier en de sportkwaliteit.
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