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De hond Bill beleeft net zoveel plezier aan de schapen als zijn baas en verliest de schapen
geen moment uit het oog als ze worden omgeweid. Mooi om te zien, maar ook iets dat alleen
voor een echte liefhebber is weggelegd.

in schapenhouderij. De dieren vergen
toch constant aandacht en verzorging
en dat moet overwegend in de eigen
tijd gebeuren. Zo moet je ook af en toe
omweiden. Daar heeft Cees hulp bij van
de hond Bill. Een prachtig gezicht om te

Schapen op de baan
Die heeft ook aardigheid in schapenhouderij en dat blijkt ook samen te gaan met het vak van

aan Van Mourik waar Cees in dienst is.
Daardoor is er ook de beschikking over
machines die maar af en toe gebruikt
worden en wanneer dat nodig is, kan er
iemand bijspringen. Maar de meest bijzondere machines beheert hij zelf. Dat
zijn de 25 schapen die de roughs onderhouden.

greenkeeper.

Herder

Het dagelijkse onderhoud op De Pettelaar in Den Bosch is de verantwoordelijkheid van Cees Pouw.

Tekst en foto’s: Martin Smits

I

n een poging om een greenkeeper op
de kast te krijgen, kun je hem voorstellen om maar een kudde schapen
over de baan te jagen. Het mag dan ongewoon klinken, maar op De Pettelaar
in Den Bosch lopen ze echt. Totaal zo’n
25 stuks, Drentse en Kempische heideschapen. De schapen lopen in de roughs
en op De Pettelaar zijn dat vrij grote
taluds van de voormalige vuilstort waar
de baan op ligt. Je waant je ingeklemd
tussen een kantorencomplex en een
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drukke snelweg op De Pettelaar toch
even helemaal weg van de snelweg.

Eigen baas
De Pettelaar is een 9 holes baan. 7 par 3
en 2 par 4 met een totale oppervlakte
van 11 hectare. De baan is nu 11 jaar oud
en Cees draait er zijn zesde seizoen. Het
werk op De Pettelaar bevalt hem best,
vooral vanwege de gemoedelijke sfeer,
zowel met de exploitant als met de spelers waarvan hij de meeste ook wel kent.

Cees is min of meer eigen baas want hij
moet de klus in zijn eentje klaren. De
baan is vrij druk bezet en er zijn ook
regelmatig wel wedstrijden of evenementen. Best wel druk dus, maar ook genoeg
uitdaging. De baan is nog betrekkelijk
jong en van een oorspronkelijke natuur
of landschap is geen sprake. Daarom is
Cees nog druk in de weer om de baan
vorm te geven. Zo heeft hij vorig jaar
nog behoorlijk wat bomen geplant. Het
onderhoud op de Pettelaar is uitbesteed
Groen&Golf september 2005

Cees is een man van de natuur. Kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruikt
hij zo weinig mogelijk. Een computer
komt er niet aan te pas. “Als het gaat
regenen dan ga ik bemesten”, formuleert
hij zijn boerengevoel. “Waar de bal niet
komt, moet je niet maaien”, is in grote
lijnen zijn uitgangspunt wat het maaien
betreft.
Schapen zijn in Nederland een ongewoon
gezicht op een golfbaan, maar bijvoorbeeld in Schotland zie je dat veel vaker
weet Cees. De baan moet zich er natuurlijk ook een beetje voor lenen, het is
echt niet overal mogelijk. En je moet als
greenkeeper ook zelf aardigheid hebben
Groen&Golf september 2005

De spelers vinden het prachtig dat er
schapen op de baan lopen, maar ze
moeten wel binnen de omheining blijven.
Dat is tot nu toe nog altijd gelukt, maar
ook een punt van voortdurende aandacht.
Vooral lammeren hebben aan een klein
gaatje genoeg om te ontsnappen. En…
als er één schaap over de dam is.

zien hoe die de schapen bij elkaar houdt
en de juiste richting op dirigeert, maar
ook weer iets dat alleen voor een liefhebber is weggelegd.
Het vak van schaapherder leerde Cees
vooral in de periode 1998-2000 toen hij
werkte als schaapsherder in Frankrijk.
Het vak van greenkeeper kende hij al en
dat kwam in Frankrijk ook nog goed van
pas omdat het bedrijf waar hij werkte
ook een golfbaan exploiteert. Weliswaar
zonder schapen, maar die combinatie
ontstond na terugkeer in Nederland. Het
idee was dat een aantal schapen in de
roughs wel een leuke sfeer geeft aan de
baan. De klepelmaaier kon bijna in de
mottenballen en de grote hoeveelheid
distels die eerder in de roughs stonden
werden flink de kop in gedrukt. En de
spelers vinden het prachtig. De schapen
geven toch een extra karakter aan de
baan. En in de winter staat er bij verschillende spelers schapenbout op het menu.
Ieder jaar worden een aantal rammen
verkocht voor de slacht en die vinden ook
gretig aftrek onder de leden van de club.
En wat collega’s van andere banen er
van vinden? Volgens Cees kon het wel
eens zijn dat er in de toekomst meer
banen zijn waar schapen verschijnen.
Op De Pettelaar zullen ze in ieder geval
nog wel even blijven.
Martin Smits is freelance journalist, Biddinghuizen.
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