
Waterbeheer sportvelden 
en golfbanen

Waterbeheer is een steeds belangrijker deel van het 
onderhoud van sportvelden en golfbanen. Doel van de 
studiedag is om u inzicht te geven in aanvoer, afvoer, 
opslag en behandeling van water, rekening houdend met 
wettelijke richtlijnen. Daarnaast bent u op de hoogte 
van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 
waterbeheer (precisielandbouw).

Voor wie?  Beheerders van sport accommodaties en 
Hoofdgreen keepers op golfbanen

Datum en locatie  Woensdag 9 april 2014, 
HAS Hogeschool ’s-Hertogenbosch 

Tijd  9.00-16.00 uur

Deelnemers krijgen inzicht in de mogelijkheden om het 
vasthouden van water te vergroten, het gebruik van water te 
reduceren en wateroverlast te voorkomen. Onder werpen 
die aan de orde komen zijn aan- en afvoer van grondwater 
en regenwater, beregening, water behandeling en -kwaliteit 
en wettelijke richtlijnen. Bovendien leren de cursisten de 
nieuwste bemestings- en beregeningstechnieken uit de 
precisielandbouw. 

Voor bij BSNC aangesloten organisaties geldt dat de 
kosten per persoon ! 295,- (excl. BTW) bedragen. 
De prijs voor niet-leden bedraagt ! 395,- (excl. BTW). 
Lunch, consumpties en studie materiaal zijn inbegrepen.

Schadepreventie 
en -herstel

Schadepreventie en schadeherstel zijn onderdeel 
van het basispakket van de medewerker sportvelden-
onderhoud. Doel van de studiedag is om u de benodigde 
theorie aan te reiken en uw praktijkvaardigheden te 
versterken.

Voor wie?  Uitvoerende mede werkers sportveld-
onderhoud (MBO1/2-niveau) 

Data en locatie  Woensdag 2 april 2014, Deventer, 
woensdag 16 april 2014, Zwijndrecht

Tijd  9.00-16.00 uur

Deelnemers krijgen zowel de theorie als de praktijk van 
schadepreventie en -herstel aangereikt. Denk bijvoorbeeld 
manieren om via het onder houd schade te voorkomen. 
Oorzaken van schade, nut en noodzaak van herstel en de 
manier waarop verschillende herstelwerkzaamheden het 
beste uitgevoerd kunnen worden.

Voor bij BSNC aangesloten organisa-
ties geldt dat de kosten per persoon 
! 195,- (excl. BTW) bedragen. 
De prijs voor niet-leden bedraagt 
! 295,- (excl. BTW). Postbus 6
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BSNC Studiedagen:  
Onderhoud je kennis!

Wilt u in één dag uw kennis over een specifiek onderwerp bijspijkeren? Neem dan deel aan één of meerdere 
BSNC Studiedagen. Tijdens een studiedag reiken we u de benodigde theorie aan én helpen we u om uw 
praktijkvaardigheden te versterken. HAS Kennistransfer en IPC Groene Ruimte verzorgen de inhoud van 
de Studiedagen. Na afloop van de dag ontvangt u als deelnemer een certificaat. In 2014 vinden de volgende 
Studiedagen plaats:

Het uitwisselen en ontwikkelen van kennis over aanleg, onderhoud en beheer van buitensportvelden en -terreinen is een
kernactiviteit van de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC). Naast de studiedagen organiseren we diverse evenementen, 
verrichten we praktijkgericht onderzoek en bieden we samen met HAS en IPC Groene Ruimte de doorlopende leerlijn sportveldenbeheer aan.

www.bsnc.nl


