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29e editie kan weer rekenen op genoeg animo

Geslaagde Barenbrug Golfdag 
te Groesbeek

Op de golfbaan Het Rijk van Nijmegen in Groesbeek werd op 12 juni alweer de 29e editie van de Barenbrug Golfdag gehouden. Zo'n 145 aanwezigen 

uit de groene wereld van de golfbranche waren afgekomen op deze dag, waarop zoals ieder jaar de Redexim Cup en de Barenbrug Trophy werden 

uitgereikt.

Auteur: Guus van Rijswijck/Kelly Kuenen

De aanwezigen werden 's ochtends getrakteerd 
op diverse lezingen over innovatieve producten, 
zoals de Yellow Jacket Water Manager. Dit product 
werd ontwikkeld door Aquatrols in samenwerking 
met Barenbrug. Het is een toevoeging aan het 
graszaad, dat bij bewatering in de bodem uitvloeit 
en een betere vochthuishouding en grasvestiging 
moet garanderen. 

Schimmels bestrijden met ultraviolette straling
Als nieuwe distributeur van SGL introduceerde 
Prograss deze dag de SGL UVC180, een machine 
die is ontwikkeld om schimmelziekten zo effec-
tief mogelijk te bestrijden in kortgemaaid gras 
op sportvelden en golfbanen. Het apparaat kan 
worden ingezet tegen dollarspot, brown patch, 
microdochium patch, pythium blight, leaf spot en 

grey leaf spot. Met lampen die zijn gemonteerd op 
het onderstel van de UVC180 worden actief groei-
ende schimmels gedood. Het kortegolfgedeelte 
van het uv-spectrum (het uv-c) wordt gebruikt 
om schimmels te doden en de uitbraak van ziek-
ten te reduceren, zonder dat de grasplant wordt 
beïnvloed. De toepassing van deze machine wordt 
ondersteund door agronomen, die op basis van 

SGL UVC180 in actie.
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weerdata de ziektedruk bepalen en advies geven 
over de frequentie en intensiteit van het gebruik. 
Een uitgebreid artikel over deze machine is elders 
in deze Greenkeeper te vinden.

Golfwedstrijd
Daarnaast was er een presentatie over het door 
Jan van Mondfrans opgerichte Pro Turf Care-fonds, 
een studiefonds dat ambitieuze greenkeepers wil 
ondersteunen die ervaring willen opdoen in het 
buitenland. Traditiegetrouw werd er ook gegolfd. 
De Barenbrug Trophy ging naar Audy van der 
Veen (Golfparc Sandur). De Redexim Cup ging 
naar Gerhard Teunissen (golfbaan Het Rijk van 
Nijmegen) en de Prograss-clinic werd gewonnen 
door Jochem van de Kamp (NL Adviseurs).
De organisatie laat weten terug te kijken op een 
geslaagde dag, met prima weersomstandigheden 
en enthousiaste deelnemers.

Gerhard Teunissen en Audy van der Veen, twee van de winnaars.
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