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shades of green, maar De Pan zag er geel uit. En
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was ook hard, droog of om het in termen van

NGF-agronoom Niels Dokkuma. “Niet alleen

NGF-agronoom Niels Dokkuma uit te drukken,

een reductie in gebruik van gewasbescher-

fast and firm. En daar kon zelfs het regenfront

mingsmiddelen maar vooral ook de transpa-
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rantie over het beheer, moet een intrinsiek doel

de helft van wat er gemiddeld in de hele maand
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ook zijn invloed op de keuze van de NGF voor
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Dat was voor een paar spelers flink wennen.
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ondervinden. En zoals bij zoveel andere

het op golfbanen veel voorkomende probleem
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van engerlingen een stuk kleiner wordt.

ook geen wondermiddelen. En de overheid

Daarnaast wordt er veel, heel veel bespaard op

gaat niet de hand over het hart strijken. In de
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Dat is nu achtduizend”, aldus Van Mondfrans.

wel anders, als gevolg van minder beregening,

“En ik denk dat golfbanen in de toekomst voor

geen pesticides en minder bemesting. Hij

wat het watergebruik betreft met restricties te

wordt daardoor wat in de Angelsaksische

maken krijgen. En die hebben tot gevolg dat er

landen zo treffend fast and firm wordt

niet of mondjesmaat beregend mag worden.”

genoemd. De baan is droger en gevlekter,

Daar zullen golfers aan moeten wennen. Niet

kleurt met de seizoenen mee en is minder

de betere spelers, maar vooral de wat hogere

gemanicuurd. Een stap terug naar de natuur,

handicappers die het heerlijk vinden om een

die voor golf meer leidend gaat worden. En De

als het ware op gras opgeteede bal te slaan.

Pan was en is daar het goede voorbeeld van.
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