Student over zee 3

Onderhoud aan bomen
vaak vergeten

10 en 25 jaar oud. In de jeugdfase is het
belangrijk om de boom te onderhouden.
Dit gebeurt ook op de kwekerij. Als je de
boom dus van de kwekerij krijgt, ga je
ervan uit dat deze goed is gesnoeid. Staat
de boom op een golfbaan, dan moet je
de boom nog steeds onderhouden. Zo
moet je na 1 à 2 jaar een paal met band
weghalen en de boom om de twee jaar
controleren op probleem takken zoals
een dubbele top, plakoksel of zuiger en
deze dan verwijderen. De bomen op de
PGA Centenary Course die om de fairways staan zijn allemaal opgekroond,
maar er is nooit naar gekeken of wat de
boom in de toekomst moet worden. Paal
met band zitten soms nog om de bomen
die groeien op plaatsen waar niemand
komt. De boom begint dan ook al zichtbaar last te krijgen omdat de band veel
te strak om de stam zit. Dit is niet goed
voor de sapstroom want dit gebeurt net
onder de bast. Ook sommige snoeiwonden waren om te huilen. Als de snoeiwond niet goed wordt gemaakt, dan kan
de boom deze moeilijk of nooit goed
overgroeien. Verder waren er nogal wat
bomen met dubbele toppen.

Jeroen Brouwer de Koning liep een jaar stage op het luxe Resort Gleneagles in Schotland.
Deze periode sloot hij af met een project over de bomen op de golfbaan. Zonder onderhoudsprogramma hebben veel bomen geen toekomst. Dit artikel is zijn slotbijdrage.
Tekst en foto’s: Jeroen Brouwer de Koning
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Scott Fenwick van Resort Gleneagles overhandigt het certificaat aan Jeroen Brouwer de
Koning na zijn succesvolle presentatie over het project ‘Boomonderhoud op de golfbaan’.

In het project is nu een beginnerscursus
snoeien verwerkt. Alle bomen en struiken
op de golfbaan zijn geïnventariseerd op
soort, globale leeftijd, gezondheid en in

kaart gebracht. Het is nu aan de superintendent en head greenkeeper wat ze
willen in de toekomst. Voor de Ryder
Cup in 2014 moeten misschien nog
enkele holes worden veranderd. Het
verplanten van bomen die op de baan
groeien kan dan een handje helpen in
het budget. Er staat nu een ladder tegen
de boom, de Schotten moeten er alleen
nog zelf opklimmen.•
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Ook op een golfbaan moet je de boom goed onderhouden. Gebeurt dit niet, dan krijgt de boom problemen zoals op de PGA Centenary Course
in Schotland.
Legenda: A] Dubbele top: snoeien – B] Uitdunnen nodig – C] Geen goeie snoeiwond – D] Effect als je een boomband om de stam laat zitten.
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fgelopen zomer was het ook in
Schotland een droge zomer en
ook voor Schotse begrippen
hebben de beregeningsinstallaties overuren gemaakt. Wetting agent was een
goed verkocht artikel. Eind augustus was
er op de PGA-course nog een toernooi
van de amateurs uit Schotland. Tijdens
het toernooi moest de student na het
maaien, de greens rollen met een handmaaier met 25 kg in de opvangbak. Dit
om de snelheid omhoog te brengen. Elke
ochtend en avond werd er gemeten met
de stimpmeter hoe snel de greens waren
en naar aanleiding van de snelheid werd
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gekeken hoe vaak de greens gemaaid en
gerold moesten worden.

Geen wintergreens
In oktober waren er nog veel golfers op
de golfbanen dit mede doordat Gleneagles voor deze maand een speciaal
tarief heeft en de golfers voor een aanzienlijk lager bedrag dan 110 pond hun
ronde kunnen golfen. Op Gleneagles zijn
er geen wintergreens. Als er vorst of mist
is, dan zijn de golfbanen gesloten en
gaan pas weer open als de vorst of mist
verdwenen is. Bij mist is er de regel: als
het zicht minder is dan ca. 230 meter,

dan sluit men de golfbaan, klaart het
op dan gaat de golfbaan weer open.
De mistregel is dit jaar ingevoerd met
betrekking tot de veiligheid van de golfers. Maar het is natuurlijk ook veiliger
voor de greenkeepers. De greenkeepers
werken in de winter 6 uur per dag om
de uren van de zomer te compenseren.

Bomen controleren
“Om je certificaat te behalen, moet je
een project maken en presenteren”, aldus
Jeroen. “Ik had als onderwerp de bomen
op de PGA Centenary Course.” Veel bomen
op de PGA Centenary course zijn tussen
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Bij het begin van het jaar krijgt elke student bestedingsgeld. Hiermee kan je boeken kopen
of iets bezoeken met betrekking tot greenkeeping. Jeroen Bouwer de Koning maakte een
11-daagse reis in Spanje. Via een Spaanse afgevaardigde van de FEGGA zijn zeven golfbanen bezocht en is met vier hoofdgreenkeepers gesproken. Meest opvallend zijn de
andere grassoorten zoals Bermuda (warm season grass) en overseeding voor de winter.

Groen&Golf april 2004

Jeroen Brouwer de Koning:
“Nu aan het eind van het jaar zie ik pas
hoeveel ik geleerd heb en hoeveel
contacten ik heb gemaakt op greenkeepinggebied. Wel was het was hard
werken, maar het is zeer zeker de
moeite waard. Dus als je de kans hebt
om het GEGAS jaar van Gleneagles te
volgen, kan ik maar één ding zeggen:
Go for it!”
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