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Voor deze special maakten we een interview met drie intredende greenkeepers.
Wie zijn deze "angry young men" die het
gaan maken in de greenkeeperswereld?

Special Intredende
Greenkeepers

Theo Kerkhof
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Dennis van Bekkum

Wat zijn hun ambities en verwachtingen?
Welke zijn de trends die deze mannen
gaan inzetten?
Een jonge garde greenkeepers is aan zet!

Peter Klerkx
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Het leven (als greenkeeper)
begint bij 60.
Voetbalclub Prins Hendrik en Theo Kerkhof beginnen golfclub

Voetbalclub Prins Hendrik ligt in een uithoek van Almelo achter woonwijk De Schelfhorst.
Het bestuur van de club, sinds jaar en dag de grootste amateurclub van de stad, had steeds meer problemen met kleine en grotere
criminaliteit. Baldadige jongeren crossten met hun brommers over het veld en lieten sporen na op de green. Jongere kinderen klommen
als jonge apen over het hek bij de tennisbanen en scheurden daarbij de netten kapot. Afrastering, door de gemeente geplaatst,
hielp niet echt. Goede raad was duur. Het bestuur en de gemeente besloten op zoek te gaan naar een andere bestemming van het
terrein zodat ook overdag meer mensen op de velden aanwezig zouden zijn voor een stukje sociale controle.
De oplossing werd gevonden in de aanleg van een 9-holes golfbaan. Op het terrein
van PH zit nu sinds twee jaar een voetbalclub, een hondenclub, een tennisclub en golfclub. Het is passen en meten op het elf hectare grote terrein en je moet rekening met elkaar
houden, maar met een beetje goede wil kun je een heel eind komen. Theo Kerkhof, krasse
bijna-zestiger volgt de greenkeepers-cursus op IPC De Groene Ruimte. De verslaggeefster van
"Greenkeeper" ging op bezoek bij de heer Kerkhof, benieuwd naar zijn kijk op greenkeepen.

Greenkeeper met een duimstok

Voetbal en golf bij elkaar
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Kerkhof is het manusje van alles bij PH. Hij heeft
een carrière als timmerman achter de rug en
belandde in de WAO. Voor hem lag het voor de
hand dat hij wat ging bijklussen bij PH, zijn club,
waarvan hij al vijftig jaar lid is. In de commissiekamer, waar het gesprek plaats vindt, hangt een
oude foto aan de muur waar de greenkeeper-inwording opstaat als voetballer. Kerkhof kreeg
een Melkert baan bij de club en kon zijn oude
werk, dat veel van zijn rug gevergd had, vaarwel
zeggen. Samen met drie anderen heeft hij een
Melkert baan bij PH. Hij benadrukt dat het
runnen van een club een heleboel mankracht
vraagt. De voetbalclub telt 1045 leden, de golfclub 325 leden (50 leden op de wachtlijst) en de
tennisclub 100 leden. Kerhof heeft geen groene
achtergrond. Hij is de man met de duimstok.
Het pleit voor hem dat hij op zijn leeftijd vol
enthousiasme begonnen is aan de greenkeeperscursus bij IPC De Groene Ruimte. Gras
was in het begin één groot vraagteken. Kerkhof
prijst de aanpak van de heer Gibcus, de cursusleider, die door veel praktijk-lessen Kerkhof het
gevoel voor het gras heeft bijgebracht.
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Het clubhuis

Wat doet een greenkeeper op een voetbalclub?
Het terrein van PH is eigendom van de
gemeente Almelo. Een deel van de contributie
van de leden wordt afgestaan aan de gemeente
voor het onderhoud. De golfbaan ligt achter en
rond de voetbalvelden. PH heeft zelf een greensmaaier van Ransomes aangeschaft. Bezanden en
bijzaaien van het gras doet Kerkhof zelf.
Beluchten en prikken gebeurt door De Enk.
De gemeente maait het gras en doet de andere
werkzaamheden. De taak van Kerkhof bestaat
vooral uit coördineren en aansturen van alle
werkzaamheden. Daarna is Kerkhof actief met
allerlei andere klussen voor de club. Vol trots
showt hij het clubhuis van de golfers en
tennissers, een aantal containers, geschonken
door de firma HOLEC.

Theo heeft de containers opgebroken bij HOLEC
en weer op-gebouwd bij PH. Het geheel ziet er
heel verzorgd uit.

17 Juni hoopt Kerkhof zijn examen greenkeeper
te halen. Voor die tijd wil hij nog een stage
gaan doen op de Twentsche Golfclub in Delden
om nog wat praktijkervaring op te doen.

C.V. Theo Kerkhof
(08-03-1943)
1953:
1961-nu:
1959-1988:
1988-1993:
2002:

lid van Prins Hendrik in Almelo
vrijwilligerswerk voor PH
werkzaam als timmerman
meubelmaker
in dienst van PH, begonnen
met cursus greenkeepen
IPC Groene Ruimte
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We spraken met Peter Klerkx,
in dienst bij de gemeente Nijmegen als
senior werkvoorbereider. Peter hoopt mei
aanstaande zijn cursus hoofdgreenkeeper af
te ronden. Het gesprek vond plaats op golfclub "De Pettelaer" in 's-Hertogenbosch.
"De Pettelaer"" is een kleine golfbaan,
gelegen langs de A2 achter het hoge
provinciehuis, dat met zijn strenge silhouet
het Brabantse land bewaakt. Peter, onderweg naar zijn cursus op de HAS, is niet
bekend op deze baan, maar komt hier toch
kennissen tegen.
Zo klein is het golfwereldje!

Portret van Peter Klerkx
Rijzende ster in greenkeepersland

"Ik ben Peter Klerkx, 33 jaar oud, getrouwd en
vader van twee jonge kinderen. Mijn werk
bestaat uit het vaktechnisch en bedrijfsvoeringstechnisch voorbereiden en ondersteunen van
groen- en sportprojecten. Deze projecten
worden aanbesteed op de vrije markt of door
de eigen dienst gerealiseerd. Ik heb plezier in
mijn werk bij de gemeente. Ik zie mezelf niet als
ambtenaar: ik spreek altijd over "de zaak".
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In mijn werk ervaar ik veel vrijheid om mijn
carrière vorm te geven. Dat is zonder meer een
pluspunt van het werken bij de gemeente.
Natuurlijk zitten er ook mindere kanten aan:
mijn afdeling is momenteel bezig met een
reorganisatie, die nogal wat onzekerheid over
de toekomst met zich meebrengt. Wie mag
blijven en wat gaat er gebeuren? Het is goed
mogelijk dat er banen wegvallen.

Toch is dat voor mij niet de reden dat ik ben
begonnen met de hoofdgreenkeeperscursus bij
HAS Kennis Transfer in Den Bosch. Het heeft
voor mij veel meer te maken met een ambitie
die ik waar wil maken. Ik wil vooruit in het
leven! En als het even kan, zou ik mijn hobby en
mijn beroep willen gaan combineren in de
toekomst."
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Schuilhut de Pettelaar

Speler van het jaar
"Ik golf sinds 1992 op Het Rijk van Nijmegen,
een heel mooie afwisselende golfbaan. Ik heb
nu handicap vijf, maar die is wel eens lager
geweest. In 1992 werd ik door ABN-AMRO
uitgeroepen tot speler van het jaar, dat was erg
leuk. Mijn laagste handicap was 2,7, dat was in
1995. De laatste dagen heb ik met veel
enthousiasme de verrichtingen van Robert-Jan
Derksen gevolgd, die destijds samen met mij in
een team speelde. Geweldig zoals hij Ernie Els
versloeg in de Dubai Desert Classic. Ik ben zelf
wat minder fanatiek geworden, heel simpel,
ik heb minder tijd om te golfen. Met ons clubje
"De early birds" staan we bij het krieken van de
zaterdag bijna altijd te spelen. In mijn tuin heb
ik een green aangelegd, zodat ik met mijn
vrouw (handicap 8.5) en Bram en Juliette, mijn
kinderen, een balletje kan slaan. Jong geleerd is
oud gedaan.’

toekomst zo wordt dat hoofdgreenkeeper en
baancommissaris in overleg een beheersplan
samenstellen. Dat beheersplan wordt verder uitgewerkt in het werkplan, waarin de concrete
werkzaamheden worden beschreven.
Nu werken nog maar enkele golfbanen met
deze beheersplannen. Als het aan mij ligt, gaat
dan op korte termijn veranderen.
Een beheersplan is een mooi middel om je werk
te plannen en om daarmee als greenkeeper een
goede partij te kunnen zijn in het
(management)team van een golfbaan."

en kennis van grassen en daarnaast beheer,
financiën, personeelsmanagement en arbo.
Een van de docenten is Gerard van der Werff,
die heel actief in de weer is met de
managementkant van het greenkeepen.
Voor mij is de cursus een leuke manier om
samen met mensen werkzaam in de greenkeeperswereld, vijftien vaktechnische kerels met
ieder hun eigen ervaringen, vijfentwintig
lesdagen samen te werken.

Cursus HAS Management Transfer

"Een hoofdgreenkeeper moet een team kunnen
ondersteunen. De een zal dat doen door mee te
blijven werken, een ander zal zich meer
profileren als een manager, die wat verder van
de werkvloer afstaat. Ik vind het belangrijk dat
een greenkeeper zich gesteund weet door zijn
hoofdgreenkeeper. Een hoofdgreenkeeper is een
man die het beste naar boven haalt uit zijn
team. Hij is ook de persoon die de greenkeeper
stimuleert om achter de computer te gaan zitten
en de eventuele schroom te overwinnen. In die
zin is hij bezig met human resources
management, om maar eens een duur woord te
gebruiken. Ik vind hiërarchie wel essentieel in
een team. De baas blijft de baas, maar je moet
de communicatie wel open houden. De kunst is
om kritiek objectief te maken en dat is niet altijd
gemakkelijk. En natuurlijk blijft een hoofdgreenkeeper op de eerste plaats iemand die
praktisch bezig is. Het doel waar het team voor
staat blijft altijd hetzelfde: zorgen voor een goed
onderhouden golfbaan waar spelers met plezier
komen spelen."

"Ik ben de cursus hoofdgreenkeeper bij HAS
Kennis Transfer in Den Bosch gaan doen omdat
ik de ambitie heb met mijn ervaring te gaan
werken als projectleider, adviseur of manager in
de golfwereld. We krijgen op school de basale
vakken zoals bodemkunde, ziekten en plagen

Bang voor de computer?
"Ik bespeur bij greenkeepers een onzekerheid
als het gaat om werken met de computer, en in
het algemeen een schroom om hun werk vast te
leggen op papier. Ik denk dat het heel belangrijk
is dat greenkeepers vrijwel exact weten te
vertellen wat het geplande onderhoud is dat zij
met hun team verrichten. Hoeveel keer per jaar
de greens maaien, hoeveel keer beluchten en
dressen en hoeveel kost dat? Het gebeurt nog
te vaak dat de baancommissie tegen de greenkeeper zegt: "Hier heb je een zak met geld en
zie maar dat het er netjes uitziet." Zo moet het
volgens mij dus niet. Een (hoofd)greenkeeper
moet leren zijn werkzaamheden en zijn
financiële situatie inzichtelijk te maken en te
houden voor anderen. Alleen dan kan hij verwachten dat er rekening met hem gehouden
wordt. Zo kan hij een gelijkwaardige partner
worden in het besluitvormingsproces op een
golfbaan. Ik wil me hiervoor sterk maken.
De greenkeepers moeten uit het verdomhoekje
komen en zich eindelijk eens meer gaan
profileren! De tijd is er rijp voor."

C.V. Peter Klerkx
(18-03-1969)
1985-1989

1989-1995

Beheersplannen
"Die ontwikkeling past ook in het verhaal van
N.G.F., N.G.A. en N.V.G., die, met ondersteuning van "Committed to Green", dit
proberen te realiseren in samenwerking met
managers en hoofdgreenkeepers van
verschillende banen. Ik denk dat het in de
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1995-1996
1995-1996

Management en greenkeepers

Werkervaring:
1988-2003
Rijks Middelbare
Tuinbouwschool
(R.M.T.U.S. ) te Nijmegen
Studierichting: Aanleg en
onderhoud (Hovenier)
Internationale Agrarische
Hogeschool Larenstein te
Velp. Studierichting: Tuinen Landschapsinrichting
(Techniek)
Agrarische bedrijfskunde
Hogeschool Delft
Post-HBO Topjaar
Management

1996-1997
1997
1998
Juni 1999-nu

Advies, aanleg en onder
houd van tuinen bij
particulieren
Projectbegeleider aanleg
groenproject Breda
Beleidsmedewerker cultuur
techniek en groen
Werkvoorbereider cultuur
techniek en groen
Senior werkvoorbereider en
calculator gemeente
Nijmegen

Nevenactiviteiten en hobbies:
• Trainersopleiding voor jeugdhockeytrainer
• Hockeytrainer jeugd in leeftijd 10-18 jaar
• Lid hoofdcommissie afstudeerfeest I.A.H.L
(T&L) te Velp 1995
• Lid wedstrijdcommissie golfclub
• Begeleiden groepen op golfbaan
• Lid wijngilde Nijmegen
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Dennis van Goyer Golf
& Country Club
Dennis van Bekkum is de nieuwste aanwinst van het greenkeepersteam van Goyer Golf in Eemnes.
Met zijn tweeëntwintig jaar is hij meteen de jongste van de groep, die verder bestaat uit vijf greenkeepers en een hoofdgreenkeeper.
Dennis ontvangt ons in het clubhuis, een gigantisch groot en luxe complex in Amerikaanse stijl. Dennis, een nuchtere vent, laat zich
niet imponeren door de sjieke omgeving, hij is gewoon zichzelf. "Ik werk pas drie maanden hier en ben een nieuweling in het vak.
Hiervóór werkte ik bij een hoveniersbedrijf, maar daar had ik het wel gezien. Ik ben hovenier, afgestudeerd op aanleg en ik heb na
mijn opleiding bijna alleen maar aanleg gedaan, maar zeker nu het minder gaat met de economie, ben je voornamelijk bezig met
onderhoud. Onderhoud komt toch vaak neer op opruimen, omdat de eigenaren van de tuin geen tijd of zin hebben om het zelf te
doen. Je hebt ook weinig faciliteiten als hovenier. In de pauze zit je in de bus, en als je pech hebt kun je niet eens naar het toilet. Een
van mijn klanten golfde hier en wist dat ze hier nog greenkeepers zochten. Gelukkig kon ik meteen beginnen.
Ik heb ook veel zin om de greenkeeperscursus te gaan volgen."

"Greenkeepen is meer dan een beetje maaien"
AHA de Man
De greenkeepers van de Goyer Golf zijn in
dienst van AHA de Man. Er zijn vijf greenkeepers, die fulltime in Eemnes werken, een
hoofdgreenkeeper en een hoofduitvoerder, die
de planning maakt. De hoofdgreenkeeper rijdt
ook langs de andere banen die de Man in
onderhoud heeft, de Lingewaelsche, Kralingen,
Ockenburg en deze baan. De Man wil zich meer
gaan profileren in het onderhoud van golfbanen, naast de aanleg waar ze bekend om zijn.
De gedachte daarachter is dat een mooi ontwerp pas goed uit de verf kan komen door
goed onderhoud. Goyer Golf is een ontwerp
van de Belgische golfarchitect Bruno Steensels
(zie voor een interview met hem Greenkeeper
no. 1, 2003). De baan ligt er nu drie jaar. De
golfbaan heeft veel reliëf. Voor de aanleg werd
maar liefst 500.000 kubieke meter grond verzet.
Het gehele terrein, eigendom van een graskweker in ruste, is 58 hectare groot. Hier en
daar liggen nog de oorspronkelijke zandverstuivingen, die de architect bewust heeft
laten liggen en heeft opgenomen in het
ontwerp. In het terrein liggen vijf vijvers,
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die onderling met pijpen verbonden zijn. De
laatste vijver watert af op een sloot onder het
geluidsscherm langs de A27. De enige zorg aan
de vijvers in de winter is om ze vrij van blad te
houden, zodat de pijpen niet verstopt raken.
Op de vraag wat hij verwacht van het greenkeepersvak, antwoordt Dennis:"Ik dacht, ach,
dat is zo'n beetje maaien en dat is het dan.
Maar er komt meer bij kijken. We zijn nu de
greens en fairways aan het bemesten met
kalium en fosfaat. Verder werken we met ijzersulfaat voor de kleur en voor het doden van het
mos. Als de rijp van het gras is, maaien we de
greens. Dat wordt gedaan om de grasmat, die
door de vorst gaat bobbelen, weer mooi glad te
krijgen. Afgelopen winter hebben we veel hout
uitgezaagd uit de bossen, om verjonging in het
bos te krijgen.Verder zijn er werkzaamheden als
topbeluchting en het verzetten van holes. Dit is
weer werk voor het voorjaar."
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Dennis van Bekkum op de Toro

C.V. Dennis van Bekkum
(21-03-1980)
Opleiding:
1996-1998:
1998-2000:

lagere land- en tuin
bouwschool in Hoogland
middelbare land- en
tuinbouwschool Houten

Hobbies:
•
Aan het strand liggen
•
Mountainbiken in de bossen
rond Soest
•
Tweemaal per jaar op wintersport
met de vriendenclub

Golfles voor greenkeepers

Jean in de machineschuur
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De greenkeepers van de Man mogen af en toe
ook een balletje slaan. Dennis:"Alle greenkeepers en ook de mensen van het restaurant en van
de golfshop krijgen golfles. Ik vind het wel
geinig! Zo leer je wat van golf en krijg je ook
meer begrip voor situaties op de baan.
De mensen die hier golfen, letten over het
algemeen goed op. Soms niet en dan moet je
toch vragen of ze in het vervolg beter willen
opletten! "Hoewel pas in dienst, crosst Dennis
als een oudgediende in zijn golfkarretje over de
baan waar de Man bezig met een uitbreiding
van tee 1,3 en 5. Het machinepark van Goyer
Golf is geleverd door Jean Heybroek.
De greenkeeper op Goyer Golf doet alleen maar
klein onderhoud zoals doorsmeren. Het enige
wat Dennis zelf aan een machine die hij heeft
gebruikt, moet doen is schoonspuiten. Eenmaal
per jaar haalt Heybroek de apparaten op voor
een service beurt.
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