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Golfbaan Princenbosch 
 
De kracht van family business  
Wisseling van de wacht op Golfbaan Princenbosch 
 
Familie Beenackers uit Molenschot is geen onbekende in de Nederlandse 
golfwereld. Vader Kees en moeder Helma verruilden in 1991 de stallen en 
akkers van hun veeteeltbedrijf voor een golfpark dat inmiddels 27 holes telt. 
Zonen Erik Jan en Richard zetten binnenkort de succesvolle exploitatie van 
Golfbaan Princenbosch voort. Met instemming van dochters Miranda, Claudia 
en Astrid. Een familieportret. 
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Molenschot. Een landelijk kerkdorpje met nog geen 1.400 inwoners vormt samen met 
de kernen Gilze, Hulten en Rijen de overkoepelende gemeente Gilze en Rijen. Een 
waar golfparadijs met maar liefst vier golfterreinen binnen de gemeentegrenzen: 
Weilenseind (Gilze), Brabant Golf (Rijen), Toxandria en Princenbosch (Molenschot). 
Waar Toxandria – dat zijn poorten op 14 september 1929 opende – de oudste baan 
is, staat Princenbosch met zijn 27 holes bekend als de grootste en een van de 
gezelligste van de gemeente én de provincie. Een compliment voor de exploitanten 
Kees en Helma Beenackers, die vijftien jaar geleden hun agrarische activiteiten 
stopten en tees, fairways en greens op hun akkers lieten verschijnen. “De 
ommezwaai van veeteelt naar golf werd ingegeven door de noodzaak om als 
ondernemersgezin met vijf kinderen te overleven”, vertelt vader Kees (69). “Door de 
problematiek in de landbouw wilde ik een andere invulling geven aan mijn bedrijf. Ik 
heb onderzoek laten verrichten naar verschillende mogelijkheden, zoals het kweken 
van vissen, het houden van geiten en konijnen, maar qua zekerheid waren die niet te 
onderbouwen. Bovendien geloofden de banken er niet in. We hebben toen gekozen 
voor golf, omdat er minder risico’s aan verbonden waren. Natuurlijk waren die er wel, 
maar golf paste beter bij de ambities van mijn vrouw en kinderen. We hebben toen 
alle energie erin gestoken en geprobeerd er het beste van te maken. Dat is ons 
redelijk gelukt.” 
 
Verknocht aan golf 
De bescheidenheid waarmee Kees Beenackers over het succesvolle Princenbosch 
spreekt, is kenmerkend voor het gezin. Toen de staldeuren van het boerenbedrijf op 
slot gingen, was de aanleg van een 9 holes baan in eerste instantie het plan. “Maar 
de provincie wilde op basis van economische afwegingen persé een 18 holes baan”, 
vult Beenackers senior aan. “Ik kan nu toegeven dat de provincie gelijk heeft 
gekregen met die visie. Destijds heb ik zo snel mogelijk grond erbij gezocht en ben ik 
akkoord gegaan met de plannen.” Het 20 hectaren tellende veeteeltgebied 
transformeerde zo in een 45 hectaren omvattende 18 holes golfaccommodatie. Tot 
vreugde ook van zonen Erik Jan (37) en Richard (29), die beiden niet echt stonden te 
springen het boerenbedrijf over te nemen. Erik Jan: “Ik studeerde bosbouw in Velp 
en had meer interesse in landschap en natuur dan in het boerenbestaan. De 
ontwikkeling van een golfbaan was interessant omdat dat aansloot bij mijn studie en 
interesses.” Broer Richard zat nog op de middelbare school, maar raakte door de 
ommezwaai van pa en ma al snel verknocht aan de golfsport. “Toen de holes er 



eenmaal lagen, sloeg ik dagelijks een balletje”, vertelt de jongste van de familie. 
Waarop vader Kees lachend en met gepaste trots reageert: “Hij is uitgegroeid tot een 
goede golfer die het afgelopen jaar weer met het eerste team van Princenbosch naar 
de hoofdklasse is gepromoveerd.” De baan in Molenschot wacht komend seizoen 
dan ook weer sportieve strijd met de Koninklijke Haagsche, de Noordwijkse, de 
Sallandsche en ’t Sybrook. 
 
Kookkunsten 
De terugkeer in de hoofdklasse is niet de enige verandering die Princenbosch 
volgend jaar ondergaat. De belangrijkste wijziging is de bedrijfsovername door Erik 
Jan en Richard. Met instemming van hun zussen Miranda (35), Claudia (33) en Astrid 
(31) nemen zij op maandag 1 januari a.s. het estafettestokje van hun ouders over. 
“En dat zal zeker even wennen zijn”, bekent Kees Beenackers. “Het stapje terug is 
voor de een wat makkelijker dan voor de ander. Mijn vrouw Helma is vijf jaar jonger 
en die heeft het er wat zwaarder mee dan ik. Maar vergeet niet, we zijn al vijftien jaar 
dag in, dag uit bezig met de exploitatie van de baan. Alle zaken die buiten 
plaatshebben, vallen onder mijn verantwoordelijkheid. Mijn vrouw is binnen de baas. 
Zij zorgt voor de horeca en neemt alles van de inkoop tot aan de bereiding voor haar 
rekening. Haar kookkunsten vallen bijzonder goed in de smaak. Met name de 
(slip)tong, de biefstuk en de erwtensoep zijn befaamd. Helma is ook degene die 
iedereen met naam en toenaam kent en in geval van jubilea en ziekte voor een 
attentie zorgt. Zeven dagen in de week is zij van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat 
in de weer. Mede door haar is Princenbosch zo gegroeid. Dan kan ik me goed 
voorstellen dat zij het moeilijk vindt een stapje terug te doen. Maar ook zij gaat 
geleidelijk afbouwen. Zelf vind ik het wel lekker. De tijd die overblijft, besteed ik aan 
golfen, het bezoeken van NAC Breda en netwerken. Want dat heb ik met de heren 
afgesproken, het onderhouden van contacten ligt me wel en dat wil ik ook nog graag 
blijven doen.” 
 
Professionele aanpak 
Dat een netwerk belangrijk is bij de opbouw en instandhouding van een 
golfaccommodatie hebben de Beenackertjes de afgelopen vijftien jaar maar al te 
vaak ervaren. Kees: “Toen uit het onderzoek bleek dat golf toekomst had, ben ik me 
gaan oriënteren op het golfspel. Ik wist alleen optisch wat een baan was, van het 
spel had ik helemaal geen kaas gegeten. Ook heb ik me omringd met mensen die 
voldoende kennis van zaken hadden, zoals Jeff Collinge (de toenmalige 
baancommissaris van Toxandria, red.) Hans Verloop (het toenmalige bestuurslid 
NGF, red) en Jos van Rooij (de regioconsul, red.). We hebben er van begin af aan 
voor gekozen het geheel professioneel aan te pakken. Door de deskundigheid van 
de verschillende partijen zijn we daar in geslaagd. We hebben nog nooit echt grote 
renovaties hoeven te doen. Het clubhuis is verrezen op de plaats van de voormalige 
stallen en schuren. Alleen de ruwbouw en de spanten zijn hetzelfde, de rest is 
allemaal opnieuw opgetrokken. Het mooie aan een golfbaan is dat het geen product 
is dat in een fabriek wordt gemaakt. Je hebt te maken met ruimte, waaraan je een 
mooie bestemming geeft. Qua ontwikkeling hebben we de wind redelijk in de zeilen 
gehad. We hebben de golfexplosie mogen meemaken en dat was voor ons een 
reden om er steeds weer een baan bij te pakken. Nu we de stukken grond van 
kwekerij Van Oosterwijck hebben opgekocht, zijn we voor de derde keer verwikkeld 
in een uitbreidingsprocedure. Maar dat gaat tegenwoordig wel wat makkelijker dan in 
het prille begin. Je hebt nu een naam opgebouwd en mensen weten wat ze van je 



kunnen verwachten. Bezwaren van derden houd je altijd, maar we hebben goede 
hoop dat we binnen afzienbare tijd met de uitbreiding naar 36 holes kunnen starten. 
Zo’n baanuitbreiding is toch altijd een hoogtepunt, net als de opening van de baan en 
het derde lustrum dat we onlangs mochten vieren. Dankzij onze contacten in de 
golfwereld en de goede verhoudingen met de NGF en onze eigen vereniging hebben 
we ook al eens de nationale jeugdkampioenschappen en de foursome 
kampioenschappen op onze baan kunnen laten spelen. Dat is het mooie aan 27 
holes. Als je er 18 gebruikt voor een wedstrijd heb je er nog negen over waar andere 
golfers hun balletje kunnen slaan. Dat gebeurt dan ook in goed overleg met de 
vereniging, waarmee we vaste overlegmomenten hebben en indien nodig vaker bij 
elkaar komen. Het is opmerkelijk dat er van onze vereniging weinig golfers zijn 
vertrokken naar een andere club of omliggende banen. Er is ook niet echt sprake van 
concurrentie, eerder van samenwerking. Met Toxandria wisselen we wel eens 
machines uit, we nemen deel aan het Brabant-overleg en eens in de zes weken 
hebben er ook nog eens regiobijeenkomsten plaats via de NVG, waardoor er 
samenwerking met andere banen plaatsvindt.” 
 
Next generation 
De uitgangspositie voor de next generation die de exploitatie over een maand 
voortzet is rooskleurig. Veel zullen Erik Jan en Richard dan ook niet gaan 
veranderen. “Wat we hetzelfde blijven doen, is de mensen laten golfen en 
tegemoetkomen aan hun wensen. Wel zullen we een en ander nog verder 
professionaliseren. De uitbreiding is daar een onderdeel van”, klinkt het vastberaden 
in koor. De twee broers vullen elkaar prima aan: waar Erik Jan, die na zijn studie 
achtereenvolgens bij aannemer Krinkels en als bosbouwkundig ingenieur bij 
Adviesburo De Meent heeft gewerkt, met ideeën op de proppen komt, weet Richard 
ze meteen van een duidelijke invulling en stappenplan te voorzien. De jongste telg 
studeerde Technische Bedrijfskunde aan de HTS en volgde daarna de studie 
Beleids- en Organisatiewetenschap. Een opleiding die hij nog altijd kan afmaken, 
alleen het vak statistiek en het schrijven van de scriptie scheiden hem nog van 
afstuderen. Richard, parttime KAM-coördinator (Kwaliteit-Arbeid-Milieu) bij Kin 
Machinebouw, gaat het clubhuis en personeelszaken aansturen. Erik Jan neemt het 
onderhoud van de golfbaan voor zijn rekening en is ook verantwoordelijk voor de 
uitbreidingsplannen. Samen met Richard werkt hij aan de golftechnische aspecten 
van de baan en het toekomstige beleid. Richard: “Op het golfcomplex zijn in totaal 
zo’n 25 tot 30 personen werkzaam, van wie 17 medewerkers in vaste dienst. Een 
hele vooruitgang in de werkgelegenheid als je bedenkt dat er vroeger slechts drie 
agrariërs op dezelfde plaats vertoefden. De kracht van onze golfbaan is dat we ook 
in ons personeel weinig verloop kennen. Dat heeft zeker bijgedragen aan de groei 
van het complex. Het belangrijkste is dat Erik Jan en ik bij al onze werkzaamheden 
de gezellige sfeer behouden, die Brabantse gemoedelijkheid waar we om bekend 
staan.” 
 
(kader) 
“Je hoort de stilte op Golfbaan Princenbosch” 
Familie Beenackers neemt begin 1991 het initiatief voor een golfbaan op het terrein 
van haar voormalige veeteeltbedrijf. Binnen twee jaar verschijnt er een 18 holes baan 
mét clubhuis waarbij het speelrecht door Golfclub Princenbosch wordt gehuurd. In 
2002 volgt een uitbreiding van de accommodatie met 9 holes, par 37, die net als de 
vroegere baan erkend wordt met de A-status van de Nederlandse Golf Federatie. 



Golfbaan Princenbosch, een golfpark met een ideale ligging en goede 
bereikbaarheid, kent drie lussen van 9 holes. De oudste twee (A en B) kenmerken 
zich door grote waterpartijen en veel bosschages. De jongste (C hole) is daarentegen 
ruimer opgezet en kent glooiingen die voorzien zijn van waterpartijen en heidevelden. 
De architectonische hand van Alan Rijks, die de baan heeft ontworpen, is hierin 
duidelijk zichtbaar. De waterpartijen, de bosrand en het goede onderhoud van het 
gras maken de baan tot een uitdaging voor iedere golfer. De landschappelijke rust is 
misschien wel het grootste pluspunt van het sportieve natuurgebied, of zoals Kees 
Beenackers het treffend verwoordt: “Je hoort hier de stilte.” Het clubhuis, dat qua 
bouw nog herinnert aan de vroegere agrarische bestemming, voorziet in een 
schitterend terras, ruime kleedkamers, lockerruimten, een bestuurskamer met een 
riant uitzicht over de golfaccommodatie, een shop en een comfortabele gastenlounge 
met grote open haard, waar bezoekers zich te goed kunnen doen aan de 
Bourgondische gastvrijheid. Het oefengedeelte van Golfbaan Princenbosch omvat 
een verlichte driving range met 26 (deels overdekte) afslagplaatsen, twee fraaie 
putting greens, een approach-area, een oefenbunker en drie par-3 oefenholes. 
Golfclub Princenbosch heeft op dit moment 1450 leden, onder wie honderd 
jeugdleden en 110 sponsor- en bedrijfsleden. Voor vrije golfers is de baan beperkt 
toegankelijk. 
(einde kader) 
 
Streamers 
 
“De ommezwaai van veeteelt naar golf werd ingegeven door de noodzaak om als 
ondernemersgezin met vijf kinderen te overleven.” 
 
“De kookkunsten van Helma vallen bijzonder goed in de smaak. Mede door haar is 
Princenbosch zo gegroeid.” 
 
“De kracht van onze golfbaan is dat we ook in ons personeel weinig verloop kennen. 
Het belangrijkste is dat we bij al onze werkzaamheden de gezellige sfeer behouden, 
die Brabantse gemoedelijkheid waar we om bekend staan.” 


