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REGIONALE
GOLF&GROEN
WORKSHOPS
DRIVE NAAR STRUCTURELE SPEELKWALITEIT
BEHEERDERS VAN GOLFBANEN WERKEN
STEEDS MEER AAN STRUCTURELE SPEELKWALITEIT
De tweede helft van maart heeft een nieuwe serie van Regionale Golf & Groen workshops plaatsgevonden
in samenwerking tussen de NGA, NVG en NGF. Tijdens de workshops gingen beheerders van golfbanen
(baancommissies, clubmanagers, (hoofd-)greenkeepers en bestuurders/directies) op een interactieve manier
met elkaar in gesprek om te werken naar structurele speelkwaliteit.

“Uitstekend dat er eindelijk een uitgesproken onafhankelijk geluid in
golfbaanonderhoud te horen is. Dit komt de kwaliteit van de banen
zeker ten goede!”
Alan Rijks, golfbaanarchitect & Senior Member EIGCA
Tijdens meerdere korte pitches en gedurende de excursies over de golfbanen lieten verschillende NGAhoofdgreenkeepers zien hoe zij in het kader van less is more zijn gekomen tot structurele speelkwaliteit. En
dat deze heren daartoe gekomen zijn door de knelpunten in hun systeem bodem-water-gras aan te pakken
(back to basics) en op de lange termijn te werken in plaats van te vervallen in kortetermijn-quick-fixes,
symptoombestrijding en schijnoplossingen.

“Back to basics. Less is more.
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DUURZAAMHEID IN GOLFBAANONDERHOUD
Tijdens de inleidende presentatie werd stilgestaan bij het fundamentele belang van diversiteit, en het primair
volgen van de natuurlijke processen en er op termijn sterker uitkomen. Op strategisch niveau gaat het
vervolgens om het evenwicht in de piramide ‘Beheerkwaliteit als basis voor sportkwaliteit’. Op operationeel
niveau is het van belang om te monitoren op de voorwaarden in de groeiplaats, wat uiteindelijk resulteert in
structurele speelkwaliteit.
Valkuil hierbij is om alleen op speelkwaliteit te sturen middels kortetermijnonderhoudsmaatregelen
en door het toepassen van ‘plantgezondheid in een 5-literkannetje’. Hierbij was een van de uitgelichte
aandachtspunten dat er steeds meer focus komt op allerlei zogenaamde biologische producten. Besproken
werd dat met name timing en dosering (less is more) het verschil maken, nadat eerst de fundamentele
knelpunten zijn aangepakt.

“Goed om te horen dat steeds meer hoofdgreenkeepers zich uitspreken en
voor hun vak staan!”
Alan Rijks, golfbaanarchitect & Senior Member EIGCA
INTERACTIEVE GROEPSESSIES
Als laatste onderdeel van het binnenprogramma werd vervolgens in kleine groepjes bij elkaar gezeten om
inzichten en ervaringen met elkaar te delen en van anderen te horen waar hun fundamentele knelpunten zich
bevinden. Zoals altijd wordt deze onderlinge discussie erg gewaardeerd doordat men van elkaars succes en
ervaringen kan leren en vervolgens (deels) kan toepassen in het eigen beheer.

“Ga op de werkvloer in gesprek, dan is er aan ideeën en oplossingen
geen gebrek.”
Dick van der Greft, baancommissaris Nieuwegeinse GC
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Contact: niels.dokkuma@ngf.nl

NGF PARTNER IN DUURZAAMHEID

WWW.GOLF.NL

