Van links naar rechts: Rick van den Beuken, Patrick van den Beuken, Hans Hilhorst, Bart Huys en Ben Jenniskens.

“Ga eens in andermans
schoenen staan”
interview met Hans Hilhorst,
hoofdgreenkeeper Peelse Golf, Evertsoord
Zuid-Frankrijk of Limburg
Pal naast de A67, bij afslag 38 naar Helden, ligt golfclub de Peelse Golf. Als je uit de stedelijke
omgeving van Eindhoven deze richting oprijdt, zie je het landschap langzaam veranderen: de drukke verstedelijkte omgeving van Midden-Brabant met Eindhoven en Tilburg maakt plaats voor het
rustige en uitgestrekte landschap van Noord-Limburg. Golfbaan de Peelse Golf is een baan apart:
de receptie van het grote clubhuis wordt beheerd door vrijwilligers, slechts één halve dag in de
week werkt er een betaalde secretaresse. Ook de marshalls zijn allemaal vrijwilligers. En de greenkeepers hebben een eigen huis. Dit alles geeft een aparte vriendschappelijke en losse sfeer: de
mensen kennen elkaar en hebben iets voor elkaar over. De Peelse Golf is 50 hectare groot. De
baan, een ontwerp van Alan Rijks, werd in 1995 geopend. Op een gedeelte van het terrein was
een vuilstort, en verder was het boerengrond. De baan is glooiend, met veel vijvers. Je ziet bomenrijen van eik, spontaan ontstane heideveldjes en een stuk Peel landschap. Een gevarieerde baan
met veel onverwachte uitdagingen voor de golfer, met name enkele moeilijke waterhindernissen.
Wat de dieren betreft: de oeverzwaluw en de waterhoentjes voelen zich thuis bij het water. De
konijnen graven flinke gaten en zorgen voor zoveel overlast dat een valkenier regelmatig op de
konijnen komt jagen.
Auteur: Marlies van Iersel
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Hans Hilhorst had me door de telefoon al
gewaarschuwd: het ziet er niet mooi uit. En als
greenkeeper, die graag trots is op zijn baan, had
hij ook nog geprobeerd om de afspraak te
verzetten totdat zijn baan er weer mooi uit zou
zien. Het ziet er inderdaad dor uit, het lijkt meer
op een Zuid-Frans landschap na de zomer dan op
een Nederlandse golfbaan. En op de meeste
banen in Nederland zal het er nu niet veel anders
uitzien. De zomer van 2003 duurt nog voort als
we begin september een afspraak hebben. Er lijkt
geen einde te komen aan het mooie weer. De
greens zijn prachtig groen, maar verder is er vooral veel bruin. De bomen verkleuren al een beetje
van groen naar grijs en de berken laten hun blad
hangen.
De greenkeepers hebben deze zomer veel extra
..

aandacht besteed aan de bomen: de eiken in de
prachtige eikenlanen hebben rondom de stam
ruimte om ze te begieten. De veengrond van de
Peel is altijd al grond die snel uitdroogt, maar
deze zomer is het allemaal nog extra. Maar ieder
nadeel heeft ook zijn voordeel! Deze zomer heeft
de golfbaan veel bezoekers getrokken en de golfclub heeft zeer goede omzetten kunnen maken.
En de greenkeepers hebben tot nu toe maar één
dag binnen gezeten vanwege de regen.

vergelijken met een huwelijk. Als het in een
huwelijk goed zit, dan ga je blij de deur uit, dan
gaat het vanzelf. Zo is het bij ons ook. Als wij als
team een goede verstandhouding hebben, zijn
we tevreden en dan komen de goede resultaten
vanzelf. Als we ’s morgens met goeie zin ons
greenkeepershuis uit komen om aan het werk te
gaan, dan gaat het die dag ook goed. Zo simpel
is het. Je kunt daar wel moeilijk over doen, maar
dat is nergens voor nodig!”

Iets overhebben voor elkaar

Rondje golf in de tijd van de baas

Hans Hilhorst, oorspronkelijk uit Bunnik en
wonend in België, is een filosoof, die uitgesproken ideeën over samenwerken combineert met
een haast vaderlijke zorg voor zijn personeel. Het
greenkeepersteam is in dienst van De Enk. Naast
Hilhorst bestaat het team uit de broers Patrick en
Rick van den Beuken, Bart Huys en Ben
Jenniskens. Hans Hilhorst is dik tevreden met het
aantal van vijf. Hij kan met hen een standaardprogramma afwerken, voldoende voor goed
onderhoud. In de winter bestaat het team uit
drie mensen. De hoofdgreenkeeper besteedt veel
aandacht aan zijn mensen. “Je moet wat voor
elkaar over hebben. Ik vraag het mijn mensen
ook. Wat doe je uit jezelf voor je collega’s? Als
dat gevoel er niet is, dan zit het fout. Dan moet
je gaan kijken wat er aan de hand is. Je moet je
inleven in de ander. Je moet een eenheid van
denken bereiken. Trek eens de schoenen van een
ander aan! Rangen en standen zijn niet
belangrijk, dat moet je vergeten. Een jongere
heeft evenveel aandeel in de goede sfeer onder
elkaar als een hoofdgreenkeeper. Een jongere die
met ideeën komt kan erop rekenen dat ik daar
aandacht aan schenk. Wij werken veertig uur
met elkaar en het belangrijkste wat je kunt doen
is zorgen dat je het goed hebt met elkaar. Aan
het eind van de dag moet je kunnen terugkijken
op een fijne dag. Dat is belangrijk voor een
mens, dat blijft je bij! Aandacht vind je niet terug
in de portemonnee. Geld heb je nodig om te
kunnen leven, maar het maakt je niet blij. Als je
een complimentje krijgt van een collega, dat zijn
leuke dingen. Samenwerken, het wordt zo
gemakkelijk gezegd! Het betekent ook dat je
verantwoordelijkheid draagt voor elkaar, en dat
iedereen daaraan deelneemt. Je hebt mensen die
daar sterk in zijn, en mensen die daar minder
goed in zijn, en dat is ook heel gewoon.
Samenwerken is een woord, dat je langzaam
moet uitspreken, dan zie je pas de betekenis! Het
samenwerken van ons team kun je

Twee jaar geleden haalden de vijf greenkeepers
hun gvb. Af en toe spelen ze samen een rondje
golf. “Dat moet kunnen” vindt Hilhorst,
”wij werken heel hard en soms mogen we die
vrijheid nemen, dat hebben we dan verdiend. Zo
lang we het niet te gek maken, kan dat heel
goed!”
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Hans Hilhorst

Kijk op het werk
Gevraagd naar zijn ambitie, heeft Hans de volgende opmerking. “Mijn ambitie is om een
tevreden mens te zijn. Ik ben hier ’s morgens
meestal als eerste. Ik zie de dauw nog liggen, als
ik kom verjaag ik de stilte, maar die mag ik eerst
nog wel even beleven. Ik mag werken in een tuin
met anderen, en dat beschouw ik als een
voorrecht. Het is hartstikke leuk, dat je zoiets
moois als een natuurervaring mag beleven in de
tijd van de baas. De meeste mensen moeten hun
vrije tijd daaraan besteden.” Het is in ieder geval
een originele manier van kijken naar je werk, en
zeer waarschijnlijk ook een gezonde.
Hoofdgreenkeepers in vergadering
De hoofdgreenkeepers, die op de banen van De
Enk werken komen vijf tot zes keer per jaar
samen om te vergaderen. De hoofdgreenkeepers
bespreken ontwikkelingen in het vak en problemen die ze op hun banen tegenkomen. De
andere banen, waar greenkeepers van De Enk
werken zijn Papendal, de Twentsche, de
Haarlemmermeersche, Helmondse Golfclub
Overbrug, Groot Engelenburg in Brummen,
Staadegaard in Renkum en de Haver lei bij ‘s
Hertogenbosch. Open en eerlijk wordt er
gesproken over problemen. Grondmonsters
worden meegenomen en men geeft tips door
aan elkaar. Deze vergaderingen worden
voorgezeten door Eef Janssen van De Enk.
Hilhorst ervaart het als een voorrecht om deel uit
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te mogen maken van deze ploeg. “Je hebt niet
meer het gevoel dat je op een eilandje zit. Je
kunt van elkaar leren, en omdat wij voor één en
dezelfde baas werken, kunnen we open en
eerlijk naar elkaar zijn. We kunnen ook gemakkelijk van alles van elkaar lenen. We delen de
Vertidrain met de Haverley en Helmond.”Naast
de samenwerking met de collega’s van De Enk is
Hilhorst ook enthousiast over de samenwerking
met Han Grotenhuis van De Golfhorst. Beide
golfbanen hebben ongeveer dezelfde grondsoort.
Hilhorst vindt het goed dat de overheid de
bestrijdingsmiddelen in de ban doet. “Op die
manier leren wij als greenkeepers nog beter naar
de natuur te kijken en ermee omgaan.” De
onkruidbestrijding gebeurt op alle banen, waar
greenkeepers van De Enk werken, in principe op
biologische wijze. Op de Peelse worden sinds drie
jaar geen chemische middelen meer gebruikt. De
bestrating wordt gespoten met Round Up en één
tot twee keer per jaar wordt het onkruid
gespoten met mcpp en mcpa. Hilhorst en zijn
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team gebruiken verder Biovin, een restproduct uit
de wijnbouw, dat overblijft na het persen van de
druiven. Biovin stimuleert de ontwikkeling, groei
en werking van de bodembacteriën. Verder
gebruiken ze DCM, een biologische langwerkende meststof, die weinig uitspoeling geeft. Enig
rekenwerk levert op dat de stikstofbelasting per
hectare daardoor neerkomt op 150 kilo per jaar
in plaats van de gemiddelde 200 kilo. Hilhorst en
zijn greenkeepers gebruiken ook Flexx, een
product op basis van onder andere Yucca. Flexx,
een product van Plant Health Care, bevordert de
wortelgroei en de ontwikkeling van het gras.
Eigen greenkeepershuis
Recht tegenover het grote clubhuis ligt het
bescheiden greenkeepers huis. Het lijkt wel wat
op een eenvoudige eengezinswoning, maar dan
met een machineloods erachter. Het huis bestaat
uit een schaftruimte, keukentje, toilet, douche
met omkleedruimte, een vergaderruimte en een

loods voor de machines. De machineloods is conform de richtlijnen van de arbeidsinspectie met
vloeistofdichte vloer en een gifkast.
De greenkeepers zijn erg tevreden met hun huis,
dat een jaar geleden gebouwd werd. Ze vinden
het geweldig dat ze in de winter lekker warm
kunnen zitten en dat ze koffie kunnen zetten
voor elkaar. Ze zorgen zelf voor het schoonmaken en onderhoud van het huis. In de
machineloods kan Patrick de kooimaaiers uit
elkaar halen, een tijdrovend karweitje waar hij
erg goed in is. En zo kan Hilhorst weer wat
besparen op zijn kosten. Hans Hilhorst benadrukt
hoe belangrijk het is om een ruimte te hebben
waar je rustig met elkaar kunt praten en je brood
kunt opeten. Het greenkeepershuis op de Peelse
Golf is uniek. Het is de eerste keer dat de
verslaggever van De Greenkeeper een huis alleen
voor greenkeepers ziet. De greenkeepers van de
Peelse Golf benadrukken dat ze alle
greenkeepers zo’n mooi huis gunnen!
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