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“Doen we niets,
dan klapt de
speelkwaliteit
van de banen
in elkaar”

“Een toetsingskader is een voorwaarde
voor golf om een kans te maken om
na 2020 bepaalde uitzonderingen
op een totaalverbod te krijgen”, zegt
NGF-bestuurslid Marieke van Rhijn, die
duurzaam golf in haar portefeuille heeft.
“En laat het helder zijn dat dit niet iets
is waar golf zich aan kan onttrekken. Dit
verbod gaat de mogelijkheid van golfbaaneigenaren en -exploitanten beperken
als het gaat om curatief op te treden
tegen schimmels, ziektes en plagen. Dat
is een harde boodschap en het is van
belang dat de golfwereld zich dit ter dege
realiseert.”
Green Deal
Voor alle duidelijkheid: het gaat niet
alleen over de beperking van de mogelijkheden voor golf. Het verbod van de
overheid geldt voor alle sportvelden, dus
ook die van voetbal- en korfbalclubs. De
sportwereld, inclusief de NGF, neemt zijn
verantwoordelijkheid en is het gesprek
met diezelfde overheid aangegaan. Doel
is het bereiken van een zogenaamde
Green Deal, waarin nauwkeurig zal
moeten worden omschreven wat er - in
bijzondere gevallen - toch mogelijk is. En
niet alleen dat: woorden zijn niet genoeg,
het zijn de daden die tellen.
Maar hoe dan ook, de nadruk zal nog
meer moeten komen te liggen op het
voorkomen van in plaats van symptoombestrijding met pesticiden. “De verwachting is dat een substantiële vermindering
van dat gebruik haalbaar is op basis van
zelfregulering”, aldus Marieke van Rhijn.
“De ambitieuze aanpak van de golfsector
zal al vanaf 2017 moeten leiden tot de
mogelijkheid om na 2020 in specifieke
gevallen beperkt pesticiden te mogen
blijven gebruiken. Maar dan wel op
golfbanen die aan bepaalde voorwaarden
voldoen.”

Golfbaan De Vlietlanden

Juist in golf, waar de kwaliteit van de baan zo bepalend is voor de sportieve
prestatie, ontbreekt het aan een internationale normering van diezelfde
kwaliteit. En nu het verantwoorde beheer van golfbanen onder druk komt
nu er per 2020 een wettelijk verbod op het gebruik van pesticiden op stapel
staat, moet deze constatering aanleiding geven om te komen tot het bepalen
van criteria. Wat is bijvoorbeeld speelkwaliteit?
Dat was dan ook de reden dat experts samen met vertegenwoordigers
van belangen- en vakgroepen zich onlangs op de Utrechtse Golfclub
Amelisweerd een paar uur over deze laatste vraag bogen.

40

GolfMarkt #6 | Maart 2015

Speelkwaliteit
Duidelijk is wel dat op een golfbaan sport
wordt beoefend en net als in een sporthal
voor een volleybalwedstrijd de juiste lijnen zijn aangebracht, de verlichting goed
moet zijn en de vloer niet te glad is, dient
golf volgens de officiële regels te kunnen
worden gespeeld.
Wat nu precies de speelkwaliteit van een
golfbaan is, daar is minder duidelijkheid
over. Natuurlijk, organisaties als de PGA
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European Tour en de (Amerikaanse) PGA
Tour stellen die minimumeisen wel en
die kunnen als raamwerk dienen. Het is
wel zaak om je te realiseren dat een voor
een Major of KLM Open geprepareerde
baan iets anders is dan de situatie op een
gemiddelde golfclub.
“Het is een proces van goed beheer dat
bij het begin begint”, aldus Marieke van
Rhijn. “De basis moet worden gelegd bij
de aanleg van de baan. De voorwaarden
moeten dusdanig zijn dat er vervolgens
van een goed verantwoord beheer ofwel
onderhoud sprake kan zijn. Dan kun je
een goede speelkwaliteit bereiken met
tegelijkertijd een substantiële vermindering van het gebruik van pesticiden. Het
is dus een kwestie van ‘en en’. Het een
kan niet zonder het ander.”
Nederland koploper
En daar komen we op het snijvlak: aan
de ene kant zal golf zijn maatschappelijke verantwoording moeten nemen en
verder gaan met het ontwikkelen van een
natuur- en milieuvriendelijker beleid. Een
beleid dat de NGF al enige jaren handen
en voeten geeft. Denk aan de GEOcertificering. Op dat gebied is Nederland
in Europa veruit koploper.
“Alleen als we het gebruik van pesticiden,
zoals ik al zei, substantieel, met minimaal
de helft, reduceren, dan maken we een
kans op uitzondering. Een kans, het is
nog niet gegarandeerd. En dan zijn we
er als golfgemeenschap nog niet. We

moeten ook haarzuiver aantonen waarom
we bepaalde middelen nodig hebben
om ziektes - bijvoorbeeld fusarium en
dollarspot - te bestrijden. Zie het als een
medicijnkastje dat golf echt nodig heeft.”
Aan de andere kant heeft de NGF de
plicht om de bijna 390 duizend geregistreerde golfers in die zin te faciliteren dat
zij hun sport volgens de regels kunnen
beoefenen.
Proactief
“We moeten ons als golf proactief
opstellen”, zegt Lambert Veenstra van de
NVG. “Dat betekent ook dat we de overheid geen vragen moeten stellen, maar
dat wij, de golfers, voorstellen doen.”
“Het is belangrijk dat we ons goed
bewust zijn van waar we naar toe gaan”,
zegt een bezorgde Dick Vastenhouw,
hoofdgreenkeeper van de Kennemer.
”Het is een onderwerp waarvan ik bang
ben dat het wordt onderschat.”
Zijn collega Willem Slats van de Koninklijke Haagsche: “Als we niets doen, is de
kans groot dat de speelkwaliteit vanaf
2020 in elkaar klapt. Laten we hopen dat
het niet zo ver komt.”
Optimale speelomstandigheden
“Als PGA Holland organiseren we elk
seizoen een behoorlijk aantal toernooien”,
zegt directeur Frank Kirsten. “En we
bespreken met de medewerkers van de
banen hoe die moeten worden geprepareerd. Vanzelfsprekend hebben wij

als PGA Holland alle vertrouwen in hun
kennis en ervaring. Zij weten wanneer de
speelomstandigheden optimaal zijn.”
Maar wie een goed beleid wil voeren op
zijn baan, zal de nodige kennis moeten
hebben. Kennis die leidt tot een verantwoord onderhoud en beheer, maar ook
tot de inrichting van een baan die de
juiste speelkwaliteit heeft, waardoor de
sport golf volgens de regels kan worden
gespeeld. En wat die speelkwaliteit is,
daar zal golf zich nu over moeten buigen.
Ten eerste om beleid te gaan formuleren
en uitvoeren en ten tweede om de Nederlandse golfer goed te vertellen wat er aan
de hand is. Waarbij ook duidelijk moet
worden gemaakt dat golf ooit ontstaan is
in de vrije natuur, dat golfbanen niet altijd
perfect gemanicuurd hoeven te zijn. Dat
is namelijk bij velen de perceptie als zij op
televisie toptoernooien hebben gezien.
Kennis van zaken
Kennis van zaken is bij veel greenkeepers
- zoals de ervaren Vastenhouw en Slats
- aanwezig, maar veel anderen weten er
niet voldoende van af om op de nieuwe
situatie in te gaan spelen.
“Het gaat pijn doen”, aldus Marieke van
Rhijn. “Met name op banen waarop men
‘het komt wel’ denkt.”
De les van dit alles is dus dat kennis veel
problemen kan voorkomen - precies de
richting die golf moet kiezen. Daarom
ook organiseerde de NGF vorig jaar in
samenwerking met HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen een drietal
tweedaagse cursussen met een keur aan
experts als ‘leermeesters’, juist met het
oog op de gevolgen van de nieuwe eisen
die de overheid stelt.
De cursussen Duurzaam Golfbaanbeheer, Opbouw en Onderhoud van de
Baanonderdelen en Baanmanagement
waren precies waar golf ernstig behoefte
aan heeft. Waren, want nadat de eerste
cursus met drie (!) deelnemers toch
doorging, werden de volgende twee
geschrapt vanwege een totaal gebrek aan
belangstelling.
> banen@ngf.nl
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