18 holes voor de ‘Meidengolfmiddag’
De jaarlijkse Ladies Only Day-golfdag
Jolanda Vonder, greenkeeper op Hooge Graven G&CC te Ommen, noemt ze steevast ‘de meiden van de greenkeeping’. Op 3 oktober jl. werden ze voor de derde maal uitgenodigd voor het jaarlijkse potje golf. Er werd gezellig gegolfd op een prachtige nazomerse middag op de 18
holes van de baan waar Peter Schalk de scepter over het groen zwaait: De Goyer G&CC. Vakblad Greenkeeper mocht er – bij hoge uitzondering - bij zijn. Want we willen wel eens kennismaken met al die vrolijke, vrouwelijke greenkeepers om ze ook aan jullie voor te stellen. Om
13.56 uur was de tee-off voor de drie flights. Uiteindelijk werd Jamie Bijl winnares. Zij sloeg ook de neary, terwijl Debbie van Tongeren voor
de longest drive tekende.
Auteur: Broer de Boer
Debbie van Tongeren
Debbie van Tongeren kwam via het
uitzendbureau in het greenkeepersvak terecht.
Ze werkt op de baan van de Sallandsche
Golfclub. Daarvoor werkte ze op de 9-holes
Golfbaan de Lage Mors bij het Apart Hotel in
Delden. “Een prachtige baan”, zegt Debbie.

Debbie van Tongeren
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“Met veel waterpartijen en helaas soms ook
wateroverlast.” Debbie volgde een opleiding
Groene detailhandel, maar kan geen werk vinden
in die sector. “Ik heb ook een tijdje in een fabriek
gewerkt. Maar geef mij dit buitenleven maar.”
Golfen? “Dat doe ik tweemaal per jaar. Maar
eigenlijk wil het vaker gaan doen.”

Lineke Boesveld
Lineke Boesveld is afkomstig uit een bekend
greenkeepergeslacht. Ze heeft naast haar fulltime
baan op de Hilversumsche Golf Club – “veel
water hoor, tijdens het KLM Open” – ook nog
een parttime baan die meer dan 20 uur in de
week vergt. Ze heeft drie paarden onder het

Lineke Boesveld. haar bal verdween net in het wasteland.
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Jamie Bijl

Jolanda Vonder

Frieda Hol

zadel en rijdt wedstrijden. Op de teebox
hanteert ze steevast het ijzer 7. “De dikke
Bertha is me te veel!” Werken met mannen in
het greenkeeperteam vindt ze heel leuk. Maar
wat ze nu doet, golfen met de dames, ook. “Je
praat dan eens over andere zaken.” Lineke slaat
regelmatig een balletje op drie banen waarmee
het bestuur en personeel van de Hilversumsche
contacten onderhouden. Net voordat ik deze

foto nam, had Lineke haar golfbal in het Gooise
wasteland laten verdwijnen. Sh.t!

‘meidengolfmiddag’. Jolanda: “Dat bedachten we
tijdens een excursie in Engeland, we zochten er
wat sponsoren bij en voilà! Wat ik dus echt leuk
vind in dit vak? Pfffft… Dingen regelen, zoals
voor de NGA. Zo’n golfevenementje als dit en het
omgaan met mensen.”

Jamie Bijl
Jamie Bijl slaat op hole 5 een bal die haast wel
voor de neary in aanmerking moest komen.
Helaas lag de bal net niet op de green, en dat
was wel de voorwaarde. Nog nieuws, Jamie?
“Ja. Ik zei tijdens het interview (zie elders in
dit blad, red.) al dat ik meer wilde gaan doen
dan alleen parttime hoofdgreenkeeper zijn op
Kleiburg. Ik ga nu bij aannemer Piet Oosthoek
ervaring opdoen in een andere functie, want ik
mag een renovatie begeleiden die Oosthoek gaat
uitvoeren. Daar heb ik zin in!” Jamie houdt van
gezelligheid en zegt het erg leuk te vinden om
met de noeste mannen in dit vak, na gedane
arbeid van grote zware klussen, lekker wat te
eten en te drinken.
Jolanda Vonder
Jolanda Vonder deed een hoveniersopleiding
en werkte een tijd lang als greenkeeper op
Golfbaan Amelisweerd. “Dat was me een
gereis, want ik woon in Overijssel! Nu ben ik
in dienst van Vos Ruinerwold en werk ik op de
golfbaan in Ommen. Samen met ?? was Jolanda
drie jaar geleden de initiatiefneemster van de

Frieda Hol
Frieda Hol werkt bij Prograss op de administratie.
Inmiddels zes jaar. Vreemde eend in de bijt?
Nee hoor! Frieda is een gezellige vrouw en ook
zij golft al voor het derde jaar in dit gezellige
clubje mee. “Ik speel graag mee bij dit soort
evenementen. Zo kom ik op verschillende
golfbanen en leer ik via de greenkeepers ook de
producten die we verkopen nog beter kennen.
De Demodagen vond ik ook zo leuk! Dan leer je
pas gezichten achter de namen kennen”, aldus
Frieda.
Henny Nijmeyer
Henny Nijmeyer, met een handicap van 14.9,
neemt het golfen serieus. Het blijkt dat ze
ook in de competitie meespeelt. Ze speelt en
werkt bij de Hoge Koepel in Wierden. “Al 13
jaar”, zegt Henny. “Ik heb een contract voor
gemiddeld 20 uur als greenkeeper, maar maak
‘s zomers de meeste uren. In de winter ga ik
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dames meestal uitstekend samengaat. Een ouder
echtpaar zit de flight van de drie dames waarin ik
meeloop wat op de hielen. Het echtpaar begint
zelfs te zwaaien om hen tot spoed te manen,
terwijl de flight waarin Frida, Jolanda en Esther
lopen nog binnen balbereik is. Het brengt Susan
wat uit haar concentratie. “Als greenkeeper
op mijn eigen baan had ik dat echtpaar erop
aangesproken, dat zoiets niet kan”, zegt ze.
“Maar wij kennen de meeste mensen en ze
kennen ons: dat scheelt.”

Henny Nijmeyer

Esther Ackers

ook zo wel eens een kopje koffie drinken in het
greenkeepershonk, ook al hoef ik niet te werken.
Ik houd van de gezelligheid daar. Ik heb voor dit
vak gesolliciteerd toen we ons melkveebedrijf
beëindigden. Omgaan met trekkers was me dus
niet vreemd.”

Anke Kemner

Susan van Huystee

Anke Kemner
Anke Kemner-Arentsen is ook een serieuze
golfster. Lyrisch is ze over de mooie bunkers
op De Goyer. “Het zijn er wel een beetje
veel overigens!” Anke is een collega van
Susan. Beiden hebben ze een kantoorbaan bij
golfbaan De Hoge Dijk. Maar vanaf april tot
en met oktober mogen ze… ‘buiten spelen’.
Als greenkeeper, twee dagen per week. “Je
wordt zo lekker leeg en rustig van binnen van
dit werk”, zegt Anke. “Ik zou geen fulltime
greenkeeper willen zijn, ook niet op kantoor
werken trouwens.” Anke werkt al elf jaar bij
De Hoge Dijk, waarvan vijf jaar als parttime
seizoensgreenkeeper, daarbij niet gehinderd door
een greenkeeperdiploma.

Esther Ackers
Ditmaal golft Esther Ackers niet mee vanwege
een blessure. Maar wel is ze zo sportief om
mee te lopen met een flight. Esther is op
meerdere banen greenkeeper geweest, zoals op
Amelisweerd, De Hilversumsche, De Goyer en
Spandersbosch. Tegenwoordig maakt ze deel uit
van het greenkeepersteam op Almeerderhout.
“Ik wilde graag ervaring krijgen op verschillende
golfbaantypes”, zegt Esther. En daarin is ze
dus zeker geslaagd. Het onderwerp ‘(Voor)
opleidingen in dit vak’ ziet Esther niet echt als
een belangrijk gesprekonderwerp. “Het is vooral
het buitenwerk, de vrijheid, de frisse lucht en
de diversiteit in de natuur die mij zo enorm
aanspreken in het greenkeepersvak: flora en
fauna dus.”
Langs deze weg willen de dames ook
de sponsoren NGA, Jan de Winkel (John
Deere) en Prograss hartelijk bedanken voor
de prijzen die ter beschikking zijn gesteld.
Mochten er voor het aankomende jaar
bedrijven zijn die het leuk vinden om ons
vrouwen te sponsoren, laat het dan gerust
weten….: jolanda_vonder@hotmail.com

Susan van Huystee
Susan van Huystee zegt: “Ook ik werk op
Golfbaan De Hoge Dijk, en ongeveer net
zo lang als Anke. Ook ik heb dus naast de
kantoorbaan al acht jaar een job als parttime
seizoensgreenkeeper. Helaas hebben ze Anke en
mij gescheiden in het werk. We hebben beiden
een man als werkmaatje gekregen op de baan.”
En dat terwijl gezellig kleppen en multitasken bij
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