
Verslag Schotland reis 3 mei t/m 6 mei 2012-05-07 

 

Steve Isaac 

 1)R&A - rules of golf 

 - 143 golforganisaties 

 - 30 miljoen golfers – 16.000 banen 

 - Open Championship opbrengst € 100 miljoen.  

- Verantwoordelijkheden: Organiseren Open Championship +  diverse andere 

wedstrijden + Walker Cup (Ryder Cup voor amateurs) 

 

2) Rules of Golf.  

  - (focus op uitrusting; belly putter – groves) 15 staf, diverse rules committees 

 

3)Working for golf programma 

  - coaching improvement 

  - film archief 

  - golf Heritage& Museum 

  - golf course management 

 

4) European Golf Association Golf Course Committee.  

  - contact met EU over wetgeving en regels m.b.t. onderhoud etc. 

 

5) European Greenkeeping Education Units. 

  - information verzamelen (set standards quality Assurance) 

  - R&A Greenkeeping Scholarship programme 

  Issues: 

- economics of running golf facilities 

- social: how golf relates to the rest of the world 

  Case Studies: 

 - dryer, firmer golfcourses => goedkoper onderhoud 

  - werkwijze aanpassen: schrappen kostbare    

 onderhoudsprogramma’s teneinde te voldoen aan strengere regelgeving 

  R&A en maintenance 

- you need a committee to be committed 

- adviseren in onderhoud zodat dit volgens de EU regels kan 

gebeuren 

- neiging om natuur te controleren/sturen moet veranderen 

- opening up golfcourses to the public aanmoedigen 

- ondersteunen van Golf Federaties bij initiatieven om meer duurzaam te werken. 

- Federaties moeten zich interesseren in golfbaan beheer vanwege de milieu/sociale 

aspecten 

- GEO als internationaal certification programme 

 

Course Health Check 

Course Health Tracker 

- Human resources 

- Water 

- Pesticides 

- Fertilizers 

- Other materials 

- Machines 

- Yearly depreciations 



Naast trueness meter, kosten £ 14.000 nu in ontwikkeling reliability meter (Ierse uitvinding) die 

bestaat uit een soort ski-schans. 

 

Professionals inzetten als ambassadeurs van de sport: belang van regels, etiquette, techniek. Ook voor 

duurzaamheid? Nog niet volgens R&A. 

 

St. Andrews - Old Course 
 

Gordon Noir Course Intendant  

Totaal 7 banen – veel personeel.  

Grote inkomsten van bezoekers. 

Zondag geen golf => onderhoud! 

Investeringen in beregening (M£ 2,5) via pomp uit grond. Water kwaliteit verbetering om pH te 

verlagen evenals saliniteit te verlagen. 

Focus op dichte grasmat/ Clegg 100-120 – stimp 9. 

In de winter rollen, niet maaien. 

 

Castle Course nieuw (2002).  

Na aanleg eerst de baan de gelegenheid gegeven om zich te ontwikkelen. Begin relatief hoog maaien 

max. 6 mm maaien en veel bemesting 200 kg/N ha.  

Nu op 5 mm maaien en maar 40 kg N bemesting.  

Onderhoud is volledig gericht op stress vermijden: rollen, geen hollow cores maar wel doorzaaien. 4 

verschillende methodes afhankelijk seizoen + top beluchting.  

Handmaaiers alleen bij toernooien, anders Triplex en voor sluitronde. 

Maaien fairways met bakken voor opvang gras. In 20 jaar slechts 2 x bemest. 

Veel personeel per baan maar korte werkdagen omdat de baan vol zit met spelers. In de zomer 1/3 

erbij aan tijdelijke krachten. 

Veel trainees ieder jaar waaruit wordt geselecteerd. Ieder jaar 2 – 3 personen zoeken per team. 

 

St Andrews - Kingsbarns 

Innes Knight Course Manager 

 

Algemeen: 

Baan in 1997 aangelegd (was een weilandgebied) en in 2000 geopend. 700.000 ton grond verzet 

Kyle Philips architect voor de routing en Mark Parsons voor de bunkering en de greens 

Per jaar worden 27.500 rondes gespeeld in de periode april tot oktober. Greenfee £ 195,- pp 

Winterwerk in de baan en clubhuis (vrijwel alles zelf) 

Amerikaanse eigenaar, geen club, geen commissies 

 

Baanonderhoud: 

4 x per jaar overseeden met Vreedo met Barcrown en Bar green. Voor paden Barextreme. 

Samenstelling grasbestanden roodzwenk en Poa. 

Greenpowder voor divot repairs 

Baanonderhoud op dinsdagen na 11.00 

STRI programma voor monitoring 

Doordeweeks handmaaien op de greens 

Fairways op 12 mm, semi rough op 2 – 5 inch 

Revolution op tees en greens 

Dispatch op fairways (kosten) 

Elke dag bunkers harken (2 man), per 2 weken maaien 

6 divotters 

1teeman 

20 man 4 uur per week 

6 man 10 uur per week 

 



Bijzonder kenmerken: 

Rubbermatten met gras ingevuld 

 

 

Inverness - Castle Stuart  
Chris Haspel. Course Intendant. 

 

Algemeen 

Aangelegd in periode 2006 – 2009 

CH bepleit gebruik herbicide in plaats van fungicide. De STRI is nog niet zover. Wel gebruik aramo 

toegestaan door STRI  

Greens opbouw uitsluitend zand. 100% roodzwenk, maar nog niet gesetteld. 

Greenfee £ 175 pp. Aantal speelrondes 28.000 per jaar (waarvan 7000 caddy rondes) 

 

Baanonderhoud 

Min maaihoogte greens 5 mm, greens nog niet volgroeid. 

Door koude voorjaar alles laat en er was een groot dilemma wat nog gedaan kon worden voordat de 

baan open moest gaan. Last van straatgras door te vroeg te beginnen (maart tijdens mooi weer periode)  

Maaihoogte fairways en surrounds 10 mm 

 

Bijzonderheden 

Probleem landslide jan 2012 door onvolkomenheden in afvoer regenwater (150 mm in 24 uur) Is 

inmiddels alsnog aangepast na nieuwe vergunningen 

Baan gesloten voor bezoekers van oktober tot half maart 

75 caddies (single handicappers) 

In de winter is horeca personeel vrij met behoud salaris, in de zomer extra uren niet betaald. 

Greenkeepers zijn vrij in periode kerst tot eind januari.  

 

Samenwerkingsverband met 7 andere (top)banen inde regio waaronder Kingsbarns voor gezamenlijke 

inkoop van kunstmest, machines graszaad. Verder 2 keer per jaar bijeen voor bespreken successen en 

problemen. 

 

Plannen  

Nieuw hotel bouwen met grote capaciteit en nog eens een ectra 18 holes baan 

25 oktober is er een roodzwenk symposium in Smorum (Denemarken) 

 

 

 


