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Kwaliteitsbeoordeling golfbanen  (NiB ScanPro) 

Toen ik in 2007 begon met mijn zzp-werkzaamheden heb ik verschillende reeds bestaande concepten 

met betrekking tot het monitoren van 'de kwaliteit' tegen het licht gehouden om te kijken in 

hoeverre ik deze formats ook ergens mee kon nemen met mijn dagelijkse inventarisaties. Eén van die 

goed uitvoerbare  kwaliteitsbeoordelingen die elke golfbaan ook gemakkelijk zelf kan toepassen is de 

'Report Card Greens' van James Moore.   

De Report Card Greens is een tool om in kaart te brengen waar welke factoren van invloed zijn op de 

uiteindelijke kwaliteit van de greens (of tees e.d.).  Om te beginnen zijn er de te bepalen 

kwaliteitsnormen waarvoor gelden A= Perfect  B= uitstekend  C= Goed  D =redelijk  E =matig  F=slecht  

en deze kwalificaties zullen als algemeen aanvaarde standaard kunnen gelden bij een specifieke 

golfbaan. Uiteraard moet de gestelde norm wel realistisch zijn want indien de lat te hoog ligt zal de 

gewenste verbetering niet of nauwelijks kunnen gaan plaatsvinden.  Nu de kwaliteitsnormen zijn 

vastgesteld  worden er een aantal zaken benoemd die van grote invloed zijn op de kwaliteit van de 

grasmat zoals Zonlicht, Ventilatie, Oppervlakte van de green, Pin posities, Infiltratiesnelheid, 

Beregening (uniformiteit), Water kwaliteit van de beregening, Grasbestand samenstelling, Intensiteit 

van de bespeling, etc. Deze lijst kan uiteraard naar wens aangepast en verder uitgebreid worden.  Al 

deze zaken die van invloed zijn op de kwaliteit van de grasmat  kunnen vervolgens eenvoudig in een 

Excel formulier ingegeven worden. Als bijvoor beeld de greens als eerste worden geïnventariseerd 

dan zou het overzicht er bijvoorbeeld als volgt uit kunnen zien :  

 

   

 

 

 

 

 

 



Op basis van deze eenvoudige inventarisatie kan al een beeld worden gevormd van de mogelijke 

knelpunten bij het beheer. Green 4 bijvoorbeeld scoort hier laag op zonlicht en ventilatie en 

grassamenstelling. Meer licht, lucht en ventilatie zal mogelijk verbetering kunnen geven met 

betrekking tot de grassamenstelling. Niet alleen zal de kwaliteit van deze green hiermee verbeteren, 

ook de uniformiteit tussen greens zal verbeteren wat niet alleen voor het beheer maar ook 

speltechnisch gewenst is.  In het kader van de Green Deal zou er ook nog een weging kunnen plaats  

vinden in de mate van vatbaarheid voor ziekte en plagen.  Door op deze wijze de actuele situatie van 

de baanonderdelen in kaart te brengen ontstaat een beter overzicht en vooral ook inzicht in de 

mogelijke knelpunten. Door vervolgens gerichte onderhoudsmaatregelen uit te voeren kunnen de 

individuele greens (tees etc. ) eventueel gefaseerd in tijd geleidelijk verbeterd gaan worden.   

Bij de genoemde factoren die van invloed zijn kan bijvoorbeeld betekenen dat gericht bosonderhoud 

leidt tot meer licht, lucht en ventilatie en dus minder straatgras en vitaler greens.  Of kleine greens 

met weinig pinposities, deze zijn uiteraard kwetsbaar en mogelijk dat aangepast onderhoud net 

voldoende is om de kwaliteit te borgen.  Of dat het verbeteren van de uniformiteit van de beregening 

- inclusief het handmatig water geven - kan leiden tot sterke verbetering van de kwaliteit van de 

grasmat.  

Zaken die niet met regulier onderhoud kunnen worden verbeterd komen wellicht in aanmerking voor 

extra groot onderhoud of uiteindelijk toch renovatie.  Planmatig beheer dus én.. meten is weten.    

'if you always do what you always did you always get what you always got'  (Albert Einstein) 

 

    


