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Leusink over aanleg van 9 
holesgolfbaan: ‘Wij doen alles 
in eigen beheer’
Spielehof breidt uit op voormalig sportpark

Golfbaan Spielehof in Boekelo heeft naast zijn shortgolfbaan een C-status-golfbaan aangelegd, genaamd de Grobbebaan. Dat is gebeurd in eigen 

beheer. De eerste open dag heeft op 26 september plaatsgevonden; eind maart is de officiële opening.

Auteur: Santi Raats

Golfbaan Spielehof is sinds 2001 een familiebedrijf, 
dat zelf zijn shortgolfbaan beheert en onderhoudt. 
Ook is er een driving range en een indoorruimte.
‘Shortgolf wordt gespeeld op een korte 18 holes-
golfbaan. De afstand van de tee tot de green vari-
eert van 50 tot 100 meter, bij pitch & putt van 30 
tot 90 meter’, legt eigenares Janny Leusink uit. ‘De 
speelwijze en spelregels van shortgolf zijn gelijk 
aan die van het golfspel op de grote golfbaan. Om 

shortgolf te spelen, hoef je niet in het bezit te zijn 
van een GVB. Wij waren in 2001 de eerste short-
golfbaan in Nederland; inmiddels zijn er meerdere.’ 
De familie heeft het druk. Maar alsof het nog niet 
druk genoeg is, besloten zij ook nog een grote 9 
holesgolfbaan aan te leggen, in eigen beheer.
 
Baan op voormalig sportpark
De uitbreiding heet de ‘Grobbebaan’, omdat de 

nieuwe baan voor het grootste gedeelte gelegen 
is op het terrein dat vroeger sportpark ‘De Grobbe’ 
heette, waar de Boekelose sportvereniging BSC 
Unisson huisde. De greens van hole 1, 2, 3, 7 en 8 
liggen op het voormalige sportpark; de rest ligt op 
het Spielehof-terrein.

Eigen aanleg
Op de inhuur van de kraanmachinist van loonbe-
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drijf Versteeg na, heeft de familie de hele baan 
zelf aangelegd, om kosten te besparen. ‘We waren 
helemaal zelfvoorzienend wat grond betreft. We 
hebben niets af- en aangevoerd’, vertelt Leusink. 
‘De grondbalans bleef in evenwicht door greens 
op te bouwen met zand dat afkomstig was uit de 
gegraven vijvers.’ 

Uitdaging in de baan
De vijvers zijn gegraven om de baan uitdagend 
te maken, maar ook om de waterhuishouding 
beter onder controle te kunnen houden, gezien de 
steeds heftigere plensbuien die de klimaatveran-
dering met zich meebrengt. Leusink: ‘De holes op 
deze baan zijn niet lang, gezien de C-status, met 
voornamelijk zeven lange par-3’s en twee lange 
par-4’s. Toch moet de baan ook leuk zijn voor de 
lage handicappers; we hebben er hier een aantal 
met handicap 12. Daarom hebben we niet alleen 
waterpartijen, maar ook enkele pittige bunkers 
rondom de greens aangelegd.’ Hole 3 ligt op het 

voormalige hoofdveld van het oude sportpark en 
is een par-3 van ruim 155 meter geworden. Hij is 
voor bijna driekwart omringd door een vijver; het 
is bijna een eiland. Alleen de linkervoorzijde van de 
green is vrij, zodat spelers met een hoge handicap 
met een tussenslag de vijver kunnen omzeilen. Aan 
deze zijde liggen echter wel twee ronde bunkers.
Begin juli leverde Heicom de toplaag voor de 
greens van hole 5 en 6 van de Grobbebaan en 
de vijf nieuwe greens van de shortgolfbaan. ‘We 
hebben de shortgolfbaan een beetje langer en 
uitdagender gemaakt. Het is nu heuvelachtiger en 
er zijn meer bunkers. We beseffen dat dit moeilijker 
is voor de pleziergolfers, maar het is voor deze spe-
lers natuurlijk ook geen probleem om de bal even 
te verleggen.’ 

TerraCottem
Een paar weken later arriveerde de TerraCottem 
van Vitagro. Dit bevat de nieuwste bodemverbete-
raar TerraCottem Turf, bestaande uit een organisch 
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draagmateriaal, een samengestelde NPK-meststof, 
zeoliet, hydroabsorberende copolymeren en 
humuszuren. Leusink: ‘TerraCottem Turf wordt 
veel gebruik op voetbalvelden in Duitsland, bij het 
Wembley Stadion in London en bij Manchester 
City. Op golfbanen in Europa wordt het nog zelden 
gebruikt; dit is dan ook een pilot.’ De TerraCottem 

Turf is gemengd door de toplaag van de vijf nieu-
we greens van de shortgolfbaan en van alle negen 
greens van de nieuwe Grobbebaan.

De greens van de Grobbebaan zijn reeds voorzien 
van een beregeningsinstallatie. Aan de randen van 
de greens van twee holes en in twee bunkers zijn 
kratjes van Heitker aangelegd, met gaten van een 
centimeter doorsnede, die bedekt zijn met geo-
textiel. De kratjes moeten zorgen voor een betere 
vochthuishouding en dienen als ondersteuning 
van de drainage. 

Laatste punten op de i
Eind juli zijn de greens van de shortgolfbaan en 
de eerste greens van de Grobbebaan ingezaaid. In 
de eerste week van oktober worden de laatste drie 
greens van de Grobbebaan ingezaaid. Aansluitend 
worden de laatste fairways en de rough van de 
Grobbebaan ingezaaid.

Greenkeeping
Net als het onderhoud van de shortgolfbaan zal 
het onderhoud van de 9 holes-C-baan in eigen 

beheer gebeuren. Door bedrijfsopvolging kan ook 
het onderhoud van het meerwerk van de uitbrei-
ding door eigen mensen worden gedaan. ‘Ook 
hebben we hulp van een Wajong-medewerker. 
In de toekomst bestaat de kans dat we een of 
twee man extra nodig hebben voor het groenon-
derhoud. Naast een voltijds greenkeeper kan dit 
iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn. 
Daarmee hebben we al ervaring in de horeca. We 
merken dat dergelijke mensen hier goed aan hun 
zelfvertrouwen kunnen werken, omdat ze bij ons 
ritme en regelmaat ervaren in het werk. De tijd zal 
het leren.’
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