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Juist in deze tijd is het erg belangrijk om met je 
hoofd boven het maaiveld uit te steken. Daarbij 
is het altijd goed om eens bij een ander op de 
golfbaan te kijken. Pro Turf Care legt voor green-
keepers contacten in het buitenland voor zowel 
lange als korte stageperiodes. Ook kunnen stages 
worden geregeld van een paar dagen of een week, 
ter voorbereiding van een grote wedstrijd. Drie 
(hoofd)greenkeepers wilden leren in het buiten-
land en boekten mooie loopbaansuccessen.

The Oaks, Florida
Eind 2013 ging hoofdgreenkeeper Arjen 
Westeneng negen dagen op stage op de 36 
holesgolfclub The Oaks in Osprey in Florida. Daar 
ligt op de Eagle-course Bermuda-gras en op de 
Heron-course Paspalum-gras. Beide zijn hot season-
grassen.
Het onderhoudsteam bestaat uit 45 personen. 
Onder Nick Kearns, die de hoofdverantwoordelijke 
is, werken twee superintendents, twee assistant 
superintendents, zeventien greenkeepers, vijf land-

scapers voor de tuin en twee monteurs.
‘De greenkeepers gaan om klokslag 6.00 uur de 
baan in, waar Nick Kearns iedereen toespreekt 
en de werkzaamheden verdeelt’, zegt Westeneng 
over zijn werkzaamheden daar. ‘Dagelijks is er om 
8.30 een shotgun. Voor die tijd worden alle holes 
verstoken, de greens gemaaid op 3 mm, met altijd 
een stimp tussen de 10 en 11. Nadat ik had meege-
werkt op the Open op the Royal Birkdale in 2008, 
dacht ik: dit is gaaf. Hoe zou het in Amerika zijn? 
Daar zijn de golfmogelijkheden toch onbegrensd? 
Alleen de voorbereidingen zijn al geweldig: het 
leggen van contacten, het plannen, maar ook de 
reis. Het is supergaaf om te werken op een plaats 
waar alles golf ademt, waar het draait om top-
kwaliteit. Dan is The Oaks een prachtige baan van 
topniveau. Een stage heeft net iets meer dan een 
bezoek, omdat je meeloopt met diverse ‘collega’s’ 
en alle facetten van het onderhoud ziet.’ Er vielen 
Westeneng duidelijke verschillen op met de werksi-
tuatie in Nederland. ‘Wat me enorm is bijgebleven, 
is dat alles, maar dan ook alles uit de kast wordt 

getrokken om het de golfers naar de zin te maken. 
In Nederland wil je dat ook wel, maar rijd je soms 
toch in de weg omdat je maaiwerk anders niet 
afkomt. In Nederland is het geven en nemen tus-
sen spelers en greenkeepers. In de VS is het alleen 
maar geven van de kant van de greenkeeper.’

Elmwood College, Schotland
Genomineerde Greenkeeper of the Year in 2014, 
Derck Versteegh, werkzaam op The Dutch, volgde 
in de jaren 2013/2014 op het Elmwood College 
de opleiding SVQ Sports Turf Management op 
level 2 en 3. In Nederland is dit te vergelijken met 
de opleidingen assistent-greenkeeper en green-
keeper. Hij heeft hiervoor gekozen, omdat hij het 
van belang vindt om een internationaal erkend 
diploma te hebben.
Versteegh: ‘Op The Dutch bestaat het greenkee-
persteam uit werknemers uit heel Europa. Onze 
monteur is Engels en de baanmanager en zijn 
assistent zijn van Ierse komaf. Deze collega’s heb-
ben mij de opleiding aanbevolen. In twee jaar tijd 

Boven het maaiveld 
uitsteken
Greenkeepers verleggen hun gre(e)ns

Pro Turf Care helpt gemotiveerde groene professionals hun loopbaan een boost te geven. Tot nu toe hebben drie groene professionals een hulpaan-

vraag gedaan. Met de vergoedingen en netwerkhulp van Pro Turf Care hebben zij letterlijk grensoverschrijdende werkervaringen opgedaan en cursus-

sen gevolgd.
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ben ik zes afzonderlijke weken op de school in 
Schotland geweest om tekst en uitleg te krijgen 
in het klaslokaal. Als opdracht heb ik een rapport 
geschreven over de veiligheid op de werkvloer. 
Tijdens de opleiding heb ik ook de drie spuitlicen-
ties gehaald.’ 

RBC Heritage Harbour Town Golf Links 2015
Greenkeeper Silvain Timmerman, werkzaam bij Vos 
Ruinerwold Golf, is in september 2014 vertrokken 
naar Amerika, om daar een jaar te gaan werken 
en leren op golfbaan Harbour Town Golf Links op 
het Sea Pines resort in South Carolina. Het leek 
Timmerman een uitdaging om zijn kennis verder 
uit te breiden in het buitenland, en via de SUSP 
(Stichting Uitwisseling en Studiereizen) kwam hij 
in contact met de Ohio State University. Hij heeft 
zich ingeschreven voor een studieprogramma Turf 
Care Management op deze universiteit. Dit is een 
leer-/werkprogramma op een golfbaan of meer-
dere golfbanen in de Verenigde Staten, waarbij 
je werkt, leert en terug rapporteert aan de Ohio 
State University. Hij laat weten: ‘Bij deze studie 
via de universiteit hoef ik niet naar school, maar 
maak ik praktijkopdrachten. Daarnaast volg ik nog 
twee aparte programma’s, waarvoor ik maandelijks 
een rapport moet schrijven en opsturen naar de 
universiteit. Ook heb ik de certificaten Golfcourse 
management en Golfcourse management advan-
ced behaald.’ Het belangrijkste toernooi waar-
aan Timmerman heeft meegewerkt, is het RBC 
Heritage-toernooi. 

Timmerman vertelt daarover: ‘Het waren twee 
weken van lange dagen en hard werken om de 
baan in topconditie te krijgen voor het toernooi. 
Velen zeggen dat het er nog nooit zo goed bij 
heeft gelegen als dit jaar, en dat ondanks de vele 
regen die we hebben gehad gedurende het toer-
nooi. In de advance week, de week voorafgaand 
aan het toernooi, werd de baan gesloten voor 
spelers, zodat wij greenkeepers ons goed konden 
voorbereiden op het toernooi. We begonnen rond 
zeven uur en eindigden rond half zes. Ik heb twee 
weken greens gemaaid, soms wel drie keer per 
dag. We hebben de greens op ongeveer een hoog-
te van 105 inch gemaaid. In de week voorafgaand 
aan het toernooi was het veel double cut of twee 
verschillende richtingen maaien. In de toernooi-
week moesten we rond de klok van vijf beginnen. 
Ik moest de greens van hole 9, 2, 4 en 8 maaien. We 
maaiden de green van hole 9 eerst, aangezien deze 
dicht tegen het clubhuis aan ligt en we de golfers 
niet wilden storen.
De lichtmasten gingen rond de greens omhoog 
en iedereen begon aan de werkzaamheden die 
hij moest doen: bunkers harken, greens maaien, 
approaches maaien, handwateren van greens, set 
up course. Rond 8 uur waren we klaar en hadden 
we tijd om golf te kijken, te slapen of een kaart-
spel te spelen. De gehele week werd er voor eten 
gezorgd door verschillende sponsors. Ik heb Joost 
Luiten veel gevolgd als ik er de gelegenheid voor 
had en heb hem nog even gesproken. Rond een 
uur of half vijf was de baan weer leeg en begon 

de middagshift: greens maaien, rough maaien, 
fairways maaien, baan afblazen, greens rollen, tees 
maaien en greens handwateren. Als wij, stagiairs, 
klaar waren, moesten wij nog de cups op de oefen-
greens veranderen en alles klaarzetten voor de vol-
gende dag. We zaten gemiddeld rond een uur of 
half negen weer in de auto naar huis. Hoogtepunt 
van deze week was toch wel het maaien van de 
achttiende green op zaterdagavond, tijdens een 
zonsondergang met veel publiek op de tribunes en 
de haven vol met boten.’
Timmerman vertrekt aan het einde van het jaar ook 
nog voor zes maanden naar Nieuw-Zeeland, om 
daar op The Hills te werken.

Mocht je ook op stage willen naar het buitenland 
of heb je vragen over Pro Turf Care? Kijk dan op de 
NGA-website!
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