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‘Mijn vrouw was een fanatiek paardrijdster. 

Dat resulteerde in een eigen rijbak van 20 bij 

40 meter, stallen en natuurlijk paarden’, vertelt 

Boden. ‘Toen mijn vrouw in 2011 aan borst-

kanker overleed, gingen haar paarden op haar 

verzoek naar Stichting De Paardenkamp in Soest. 

De stallen werden ingericht als opvang voor de 

Stichting Superkatten, maar de goed gedraineer-

de paardenbak verpauperde snel.’

‘Mijn hobby is golfen, maar de dichtstbijzijnde 

banen liggen nogal ver hiervandaan. Zodoende 

kwam ik op het idee om van de paardenbak een 

oefengreen te maken. In de winter van 2013 

heb ik me in het onderwerp verdiept; ik ben 

gaan zoeken op internet en in gesprek gegaan 

met diverse greenkeepers. Zij raadden mij af het 

project te realiseren, omdat het aanleggen van 

een optimale golfbaan specialistisch werk is. 

Omdat ik me niet snel op de kop laat zitten, ben 

ik me gaan oriënteren bij het bedrijf Verschoor in 

Almkerk. Na een prettig en persoonlijk gesprek 

met Arwin Verschoor en Remi Nouwens werd ik 

uitgenodigd om te komen kijken bij de aanleg 

van een aantal greens in Noord-Brabant. Daar 

heeft Arwin mij uitgelegd hoe de aanleg in zijn 

werk ging, hoe de mix van zand en heidegrond 

eruitziet en welke grassoorten er zoal gebruikt 

worden. Deze uitleg spoorde mij aan om het toch 

zelf te proberen. Voor de juiste mix van graszaad 

werd ik verwezen naar Vos Capelle. Daarnaast 

ben ik in overleg gegaan met mijn schoonzoon 

Leo van Kleij, die een hoveniersbedrijf runt. Al 

snel hadden we concrete plannen en halver-

wege mei 2014 zijn we met de werkzaamheden 

begonnen.’

Boden maakte allereerst het oude zand in de 

paardenbak los en verplaatste hier en daar wat 

aarde. Vervolgens vulde hij de grond aan met de 

bodemmix en werd de aarde in model gebracht. 

‘Op dat moment begon het te regenen en heeft 

het zes tot acht weken geduurd alvorens we 

verder konden met de werkzaamheden’, aldus 

Boden. ‘Ik maakte kennis met Jurgen Albers; hij 

vertelde me over een besproeiingssysteem, iets 

waar ik nog amper over na had gedacht.’ Boden 

ging op zoek naar een geschikt beregeningssy-

steem, maar een professioneel systeem leek voor 

zijn relatief kleine green toch iets te veel van het 

goede. Op advies van hovenier Martien van Dam 

uit Heukelum ging hij aan de slag met een zware 

Gardena-set en een losse zware pomp. ‘Na het 

ingraven, aansluiten en uittesten bleek het een 

perfecte oplossing.’

In de tussentijd werd het gras rondom de green 

ingezaaid en twee weken later het gras op de 

green zelf. Boden: ‘Ik, zittend op mijn gras-

maaier met daarachter een zaaiwagentje, en mijn 

schoonzoon Leo al harkend om alles goed te ver-

delen. Daarna hebben we “op de knietjes” alles 

uitgevlakt en in het juiste model gebracht. In een 

van de hoeken heb ik een oefenbunker bedacht, 

die we hebben aangevuld met tien kubieke 

meter metselzand. Ik adviseer alle greenkeepers 

deze zandsoort te gebruiken, want wat ik op de 

meeste banen tegenkom is niet om over naar 

huis te schrijven, zo slecht.’ Boden heeft nog een 

tweede oproep aan greenkeepers: draineer de 

bunkers beter!

Van paardenbak naar golfgreen 
Look Boden toverde de nalatenschap van zijn vrouw om in een 
privégolfparadijsje 

Als redactie van Greenkeeper lopen we soms tegen projecten aan die strikt genomen misschien niet in dit vakblad thuishoren, maar toch te 

bijzonder zijn om links te laten liggen. Neem bijvoorbeeld de oefengreen in Hellouw in de Betuwe. Met hard werken toverde Look Boden 

een oude paardenbak om in een golfgreen. Boden vraagt zich af wat hij van professionele greenkeepers kan leren, maar eigenlijk moet de 

vraag andersom gesteld worden. Professionele greenkeepers kunnen van Boden leren dat je met hard werken, ‘boerenslimheid’ en een beet-

je hulp van deze en gene een heel eind kunt komen.
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Na enkele weken vormde zich op de baan 

een mooie graslaag, maar voor Boden was de 

omgang met de green nog wat onwennig. ‘Ik 

had een speciale, nieuwe golfkooimaaier aange-

schaft. Maar de hoogte en regelmaat waarmee 

ik moest gaan maaien, dat was mij nog onduide-

lijk. Ook bemesten was mij vreemd. Ik heb deze 

vragen daarom voorgelegd aan de lezers van 

Greenkeeper. Al snel kreeg ik meerdere reacties, 

waaronder van Jos Theunissen van Melspring. Als 

voormalig hoofdgreenkeeper wist hij me direct 

te vertellen welke organische mest ik moest 

gebruiken. Hij gaf zelfs aan diezelfde week even 

langs te komen. Jos was razend enthousiast over 

de inrichting van de green, maar had ook enkele 

opmerkingen. Terecht, want sommige plekken 

groeiden niet goed dicht. De baan bleek te lijden 

aan een ontginningsziekte. Jos adviseerde de 

glooiing te veranderen; voor een optimaal resul-

taat werd een behandelingsschema opgesteld.’

 

‘In de tweede week van september hebben we 

de green geverticuteerd, hebben we gezand, 

doorgezaaid en zand doorgesleept. Daarvoor heb 

Het werd me afgeraden het 

project te realiseren, maar ik 

laat me niet snel op de kop 

zitten

Het graven van een extra drainage. Het vormgeven van de green door middel van hoogtepaaltjes.

Geregeld sproeien om het groeiproces te bevorderen.
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ik zelf een sleep gemaakt van rubberen voetveeg-

matten. Dat kostte me overigens maar 35 euro. 

Vervolgens hebben we opnieuw gemest. Daarna 

ben ik te werk gegaan volgens het advies van 

Jos en heb ik twee tot drie keer per week het 

gras gemaaid. Elke maand iets korter, waardoor 

ik nu op gemiddeld acht millimeter zit. Sommige 

delen van de green zijn inmiddels zo snel dat ik 

een stimp van 6,5 meet, en dat terwijl het geheel 

nog lang niet gereed is. Vlak voor de winter 

heb ik de baan nog behandeld met Marathon 

ijzerzout-granulaat, omdat er enkele plekjes 

black layer te zien waren.’

Boden is inmiddels zeer tevreden over de resulta-

ten. ‘Het is nu februari en de green ligt er perfect 

bij. De baan is omgedoopt tot “Vossenhole”, 

verwijzend naar ons woonhuis dat de Vossenjacht 

heet. Er is een mooi hek om de baan geplaatst, 

zodat onze honden er niet overheen kunnen 

rennen. De nog resterende kale plekken zijn 

nagenoeg dichtgegroeid; ik heb de green belucht 

en niet meer gemaaid om de wortels te laten 

sterken. Ik moet zeggen dat het veel en intensief 

werk is, maar over het resultaat ben ik zeer posi-

tief. Jos bleek een perfecte adviseur die ik voor 

welk advies dan ook direct kon bellen of mailen. 

Hij komt geregeld even kijken of het goed gaat, 

want ook hij is trots op het resultaat.’ 

 

Charity Golf Event ten behoeve van 

Stichting Superkatten 

Op 11 september 2015 wordt mede op de 

green van Boden een ‘semiboerengolf-event’ 

georganiseerd, waarvan de opbrengst naar 

Stichting Superkatten gaat. Tijdens het event 

wordt gespeeld met gewone golfclubs en golf-

ballen. Tijdens deze dag staan lol, gezelligheid 

en het maken van nieuwe vrienden centraal. 

Ook het leggen van nieuwe (zakelijke) contac-

ten wordt niet uitgesloten. De dag vangt aan 

met koffie of thee en gebak. Bezoekers krijgen 

een lunchpakket en worden vervolgens rond-

gereden langs alle achttien ‘holes’ in het prach-

tige dorp Hellouw. 

Op elke hole wordt men onthaald met lekkere 

hapjes en drankjes. Er zijn verschillende spelele-

menten ingebouwd: er moet geput, gebunkerd 

en gesjoeld worden, maar deelnemers komen 

bijvoorbeeld ook een jeu-de-boules-baan 

tegen. Men krijgt zelfs een sportmassage en 

mag proberen de bal te slaan vanaf een vlot of 

een trampoline. Wie alle achttien holes heeft 

gehad, wordt ontvangen met een drankje en 

muziek en kan zich vermaken bij de stands 

waar streekgebonden heerlijkheden worden 

verkocht. Stichting Superkatten presenteert 

haar lijn kattensieraden en bezoekers krijgen 

gelegenheid om de kattenverblijven te bezoe-

ken. Als klap op de vuurpijl worden er prijzen 

uitgereikt en aansluitend volgt een heerlijk 

buffet. De deelnamekosten voor de hele dag 

bedragen € 70,00 p.p. inclusief lunchpak-

ket, birdyboekje, hapjes, drankjes, muziek en 

buffet. Het aantal deelnemers is beperkt, dus 

geïnteresseerden wordt verzocht zich tijdig in 

te schrijven. Dat kan door een mailtje te sturen 

naar look@superkatten.nl.

Geregeld sproeien om het groeiproces te bevorderen. Een perfecte bunker, afgetimmerd en wel.


