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Nicolas de Schutter, hoofdgreenkeeper op 
golfclub Drie Eycken en afgelopen jaar genomi-
neerd als Greenkeeper of the Year, benaderde 
ons afgelopen december zelf met het idee 
voor deze nieuwe rubriek. Hij merkt dat er 
op het gebied van kennisdelen nog veel ter-
rein te winnen is in Nederland en België. Waar 
het in Engeland en de Verenigde Staten heel 
gewoon is om ideëen met elkaar uit te wis-
selen, staat die denkslag in de Benelux nog in 
de kinderschoenen. Het idee voor een nieuwe 
rubriek was daarmee geboren: ‘Green hacks’ – 
zelfbedachte ideeën waar greenkeepers op een 
andere golfbaan ook profijt van kunnen heb
ben. Om het goede voorbeeld te geven, licht 
De Schutter in deze uitgave zelf als eerste een 
green hack uit.

Knutselen
De Schutters idee is een ‘goedkope’ inveegbor-
stel die je met beperkt budget kunt samen-
stellen. Hij vertelt: ‘Ik heb zelf in het verleden 
regelmatig wat bij elkaar geknutseld, omdat 
het budget het niet toeliet om een geavan-
ceerde en specifieke machine te kopen. Zo heb 
ik een aantal jaar geleden, toen ik werkte als 
greenkeeper op golfclub Breendonk in België, 
een inveegborstel in elkaar geknutseld, en 
het resultaat was super. Ik heb een sleepmat 
gemaakt omdat er geen budget was voor 

de duurdere variant. Voor een kleine 60 euro 
maakte ik een sleepmat om zand in te bor-
stelen na het prikken. Ik wilde een sleepmat 
maken die licht genoeg was om zelf te tillen en 
de borstels mochten zeker niet te veel stress 
opleveren voor de grasplant.’

Benodigdheden
Het resultaat van De Schutters knutselwerk is 
op de foto bij dit artikel goed te zien. Voor de 
montage van zo’n insleepmat heb je een aantal 
dingen nodig:
• een stevige pallet;
• negen borstels. De Schutter heeft gekozen 
  voor medium-harde kokosborstels, maar  
  andere varianten zijn ook mogelijk;
• schroeven om de borstels te monteren;
  een stevig touw;
• een zak zand, om bij het vegen op de pallet te 
  leggen om stuiteren te voorkomen.
Met die benodigdheden ben je er klaar voor. De 
goedkope borstel geeft een prima effect, aldus 
De Schutter. ‘Het resultaat na het vegen is even 
goed als bij een duurdere borstel.’

Green hacks: meer doen met minder middelen

Effectief zand invegen 
voor zes tientjes

DEEL JE IDEËEN
Heb je net als Nicolas de Schutter ook een 
green hack voor golfbanen die je wilt delen 
met andere greenkeepers? Laat het ons 
weten! Stuur een e-mail met je idee naar 
nino@nwst.nl en wellicht komt jouw idee 
de volgende keer aan bod in deze rubriek.

Nicolas de Schutter
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Op elke golfbaan die wij bezoeken, zien we wel 

kleine innovaties waar andere greenkeepers 

iets van kunnen leren. Simpele, praktische 

oplossingen die met een flinke dosis boeren-

verstand en huisvlijt zijn gefabriceerd. Dit jaar 

beginnen we daarom met de rubriek ‘Green 

hacks’, waarin we deze ideëen verzamelen. 

Nicolas de Schutter (golfclub Drie Eycken) bijt 

het spits af: zijn green hack is een zelfgemaakte 

inveegborstel.
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