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Het groene denken 
          van Oosthoek

Klasgenoten: Toon en Maarten
Maarten Eskes en Toon Mulders volgden in 2007/2008 de opleiding hoofdgreenkeeper. Daarvoor reisden ze naar Den Bosch. Maarten (nu 30 
jaar) kwam uit het Gelderse Keppel en Toon (nu 36 jaar) woonde in Brabantse Kruisland. Beide mannen van het platteland waren toen - nog - 
greenkeepers bij respectievelijk De Keppelse Golf en Country Club en de Golfclub Wouwse Plantage. Hun examen deden ze in Schaarsbergen, 
de locatie waar IPC Groene Ruimte gevestigd is. Zowel Maarten als houden één traditie hoog bij de start van een werkdag: eerst een bakkie 
koffie en overleggen met de jongens. 

Toon antwoordt hierop dat hij zich vooral nog herinnert, dat Maarten een 
prettige en praktisch ingesteld persoon was.  

 
Toon: Ik ben bij Golfclub Wouwse Plantage weggegaan en ben nu alweer 
drie jaar ondernemer. Samen met mijn compagnon heb ik zes medewerkers 
op de loonlijst staan. We produceren, verkopen, verhuren en plaatsen kan-
toorunits voor verschillende doeleinden.
 
 
Toon: Techniek! Ik kom uit de landbouwmechanisatie, deed vier dagen in 
de week het materieelonderhoud bij de Wouwse. Ik speelde er een rol bij de 
keuze van de inrichting van de nieuwe werkplaats. In mijn vrije tijd was ik tot 
tien jaar geleden betrokken bij de trekkerslep van de plattelandsjongerenor-
ganisatie. 

Toon: Onze specialiteit om op klantenwensen units te bouwen. Daarmee 
concretiseren we dus gebouwen, aan het strand, de bouw en scholen, 
compleet met bijvoorbeeld sanitair, waarbij zelfs gestapelde bouw mogelijk 
is. Kijkmaar eens op www.ditisplek.nl. Mijn vrije tijd is beperkt. Het gezin, de 
tuin en fietsen krijgen voorrang.
 
 
Toon: Mijn ondernemerschap is een heel goede beslissing geweest. In dit 
vak is elke dag anders, hoewel we nauwelijks seizoenpieken kennen. Ik kom 
ook nog wel op golfbanen. We hebben bijvoorbeeld op de Middelburgse 
golfbaan units geleverd die als tijdelijk clubhuis fungeren. Toch heb ik wel 
eens zin om af en toe te gaan beluchten op een baan: lekker geen gezeur 
aan je kop! 
 
 
Toon: Met kaartspelen heb ik niets. Als directeur/eigenaar loop ik ook ge-
woon tussen de jongens rond en reinig ook ik kantoorunits. Wat dat betreft 
pas ‘De Joker’ het best bij me.

Toon: Het maakt me blij om weer naar Brabant te rijden als ik in een stad 
ben. Van de Randstad moet ik niets hebben. Geef mij Zeeland maar. En als 
ik in een stad zou moeten wonen? Dan zou ik voor Middelburg of Vlissingen 
kiezen. Ik wil ruimte en rust om me heen.

Maarten noemt Toon een rustige cursusgenoot en dat hij net als een Achter-
hoeker de instelling had: ‘Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg’ 

 
Maarten: De vorige hoofdgreenkeeper wilde ander werk gaan doen. En ik 
ook. Dat kwam goed uit want zodoende kon ik zijn functie hoofdgreenkee-
per bij de Keppelse Golf Club overnemen. 
 
 

Maarten: De werkplaats is ook mijn ding. Ook door mijn aderen loopt er 
smeerolie. Ik sleutel in de werkplaats onder meer aan mijn Landrover uit 
1985. Recentelijk heb ik hem omgebouwd van benzine naar diesel en heb 
ik een intercooler aangebracht. Ik gebruik hem ook als bedrijfswagen. Deel-
name als monteur aan Parijs-Dakar lijkt me wel iets! 
 

Maarten: De veelzijdigheid, de vrijheid en af en toe gezamenlijk genieten van 
een barbecue op een prachtige golfbaan. Kijk maar eens op www.keppelse.
com. Ik heb gelukkig wat meer vrije tijd dan Toon. Ik sleutel graag en ben 
veel met techniek bezig. Ik heb er lol in om afgedankte machines een nieuw 
leven te bezorgen en zie daarin ook vaak handel.

 
Maarten: Ik voel me hier uitstekend op mijn plaats als hoofdgreenkeeper. 
Eén jaar na de cursus kreeg ik daartoe mijn kans van het bestuur. Ik speelde 
wel eens met de gedachte om iets voor mezelf te gaan doen, maar eigenlijk 
voel ik me hier ook eigen baas. De komende, tijd zie ik mijn baan als een 
mooi leerproces; de uitbreiding van 9 naar 18 holes pak ik hier mooi in mee.  

 
 
Maarten: Vreemde vraag! Doe mij het doosje maar waar de kaarten in 
horen. Je kunt geen enkele speelkaart missen in een spel. Dat geldt ook voor 
medewerkers op een golfbaan. Ik wil hen graag het kader aangeven waarin 
ze werken. Vandaar het doosje! 

Maarten: Ai, dat zou zo’n beetje het einde van mijn leven betekenen. Ik 
zou de kozijnen uit  de woning vreten in een stad. Ook ik wil ruimte om me 
heen, op de fiets naar mijn werk. Als het moest? Dan zou het Doetinchem 
worden.

Toon Mulders

Maarten Eskes

Wat voor indruk maakte je cursusgenoot op je?

Waartoe leidde het volgen van de opleiding hoofdgreenkeeper?

Waren er interesses die jullie deelden? 

Wat boeit je nu het meest in jouw baan? 

Hoe voelt het als ondernemer, respectievelijk ‘loonslaaf’

Welke speelkaart past het best bij jou? Klavervier, schoppenheer of hartenaas?

Welke grote stad zou je willen wonen en waarom? 


