reportage

KUNSTGRASGREENS

SIMULATOREN — Ook simulatoren kunnen thuis worden geplaatst. Wil je echt vrijuit kunnen swingen
dan is een plafond van drie meter hoogte ideaal, al kan je ook uit de voeten met een hoogte van
285 centimeter. Bij de aanleg van een simulator komt automatisch ook een soort green: de binnenkant
van de slagkooi wordt bekleed met hetzelfde materiaal dat voor de kunstgrasgreens wordt gebruikt.
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ZO BOUW JE EEN GREEN
len een green echt puur om te putten. Dan is zand als vul
middel niet nodig. Gewoon, puur het materiaal zoals dat
er is, in de vorm en op de plek die jij wenst. Ook met de
snelheid kunnen we variëren. Sommige mensen willen
een extreem snelle green, maar eigenlijk adviseren we om
de greens niet sneller dan acht of negen op de stimpmeter
te maken. Dat oefent prima en is voor de Nederlandse
situatie meer dan voldoende.’
ONDERHOUDSARM

ONUITPUTTELIJK

Wat nou als je nooit genoeg krijgt van golf en ze je bij wijze
van spreken van de green moeten duwen omdat ze willen
sluiten? Dan laat je toch thuis een green aanleggen? Zo raak
je nooit uitgeputt.
VOOR STEVEN VAN DAAL VAN DUTCH GOLF
COMPANY TEKST EN UITLEG WIL GEVEN

over de greens die hij bij bedrijven en parti
culieren aanlegt, wil hij eerst wat kwijt over
de ophef die onlangs ontstond over kunstgras naar aanlei
ding van een uitzending van Zembla. ‘Ik kreeg in de dagen
na die uitzending wel een paar mailtjes van klanten met
de vraag of hun green nu ook onveilig was. Het antwoord
daarop is heel simpel: nee. Totaal niet. Het ongezonde
120 golfers magazine november-december 2016

aspect dat in de uitzending naar voren kwam, komt volle
dig voor rekening van het vulmiddel (vermalen autoban
den, red.) en wij gebruiken alleen zand. Niet meer, niet
minder. Als we al vulmiddel gebruiken, want meestal
adviseren we de klanten dat niet te doen. Scheelt enorm
in onderhoud en je hebt het alleen voor specifieke toepas
singen nodig. Als je de bal van een meter of zestig naar de
green wilt spelen bijvoorbeeld. Dan is dat zand nodig om
de energie uit de bal te halen. Maar de meeste klanten wil

Van Daal is directeur van Dutch Golf Company. De onder
neming specialiseert zich volgens de website in ‘golf
innovaties’ en daaronder vallen onder meer simulatoren
en kunstgrasgreens. ‘We leggen deze aan bij banen en par
ticulieren. Op banen vooral als oefenfaciliteit binnen,
voor de dagen dat het slecht weer is of vroeg donker, bij
particulieren vooral buiten. Om onbeperkt te kunnen
oefenen, maar ook om dat moeilijke hoekje in de tuin
definitief groen te krijgen. Iedereen met een tuin kan er in
principe een aan laten leggen, je hoeft er echt geen hec
tare grond voor te hebben. Natuurlijk hebben we klanten
die greens van wel driehonderd vierkante meter wensen,
maar met een paar vierkante meter kunnen we ook al uit
de voeten als het moet. Onze klanten zijn heel divers. Je
hebt lage handicappers die al jaren spelen en die nóg
beter willen worden, en je hebt mensen die nog maar net
golfen, volledig gegrepen zijn door het spel en die bij wijze
van spreken dag en nacht willen spelen. Dan is het wel zo
makkelijk als je thuis een green hebt liggen, toch? Ze zien
je aankomen op de golfbaan, haha!’
‘We proberen – vaak in samenwerking met een tuin
architect – de green op een natuurlijke wijze in te passen
in de tuin. Het gras oogt heel ‘echt’, en is van uitstekende
kwaliteit. De innovatie op het doorontwikkelen van het
gras staat weliswaar een beetje stil – in andere sporten,
met veel grotere velden, is immers veel meer volume te
draaien – maar het materiaal dat er nu is, is uitstekend en
gaat lang mee. Het vergt nauwelijks onderhoud – je moet
hooguit op tijd afgewaaide bladeren wegblazen – en je
kunt er eigenlijk niets kapot aan krijgen. Als jij er de
hele zomer een zwembad op wilt zetten, dan kun je dat
gerust doen. Al is het natuurlijk veel leuker om de kinde
ren of kleinkinderen lekker met plastic clubjes op de
green te laten spelen. Als je zelf tenminste niet aan het
oefenen bent.’ •

Wat komt er kijken bij het aanleggen
van een kunstgrasgreen in de tuin? In
vier stappen naar onbeperkt oefenen.
1 In de aanvangsfase
wordt de oude toplaag
verwijderd en maken we
van fijne lava een harde,
water doorlatende
onderbaan op de
plaats waar de green
komt te liggen. De on
dulering van de green
en de plek van de cups
worden bepaald.

2 Boven op de lava
plaatsen we een druk
verdelend doek.
Deze zorgt voor extra
stabiliteit van de
onderbaan.

3 Op het druk verdelende doek komt
de kunstgrasgreen.
Deze is dertien millimeter dik. Hier is het
gewenste aantal
holes in uitgestoken.
Niet te veel, maar ook
zeker niet te weinig.

4 Om de green
plaatsen we nog een
smalle kunstgras
fringe, als overgang
naar het echte gras
en om vanuit te
chippen. Direct na
plaatsing is de green
te gebruiken.
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