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‘Iedereen kent mij in het clubhuis, omdat ik altijd rondloop met  
een big smile en een goed balletje kan slaan!’

Jonge greenkeeper vormt een 
natuurlijke schakel tussen club 
en greenkeepersteam
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5 min. leestijd

Iedereen kent Freek Hendrickx in het clubhuis: de 
baanmanager, de leden van de baancommissie,  
de leden. Waarom? Omdat hij elke dag met een 
stralende glimlach zijn werk doet en graag een 
praatje maakt. Hij is zo geliefd, dat hij elke dag na 
werktijd wel een keer door iemand of door een 
groepje wordt gevraagd om een rondje ‘mee te 
lopen’. Sinds drie jaar speelt Hendrickx golf en 
hij heeft talent; momenteel heeft hij handicap 
8,4. Ook gaat hij regelmatig naar de hoofdklasse 
kijken en is hij caddie tijdens deze wedstrijden. 
Hendrickx: ‘Je leert het spel en de regels beter  
kennen als je zelf speelt en op topniveau gaat 
kijken.’ 

Aanhaken op de club
De rest van zijn achtkoppige team vindt het vak 
greenkeeping leuk, maar heeft minder met de golf-
sport. Daarom haakt Hendrickx maar al te graag 
aan bij mensen van de club. ‘”Vrienden” is niet het 
goede woord’, zo probeert de jonge greenkeeper 
zijn relaties op de baan te beschrijven. ‘Maar ik ken 
iedereen wel vrij goed. Ik zou de mensen op de 
baan “vrienden van het werk” willen noemen.  
Ik drink na het golfen ook altijd een pilsje met ze.  
Dat is erg gezellig.’ Hendrickx is een prima  
communicatieve schakel tussen de club en het 
greenkeepersteam. Zo is hij dit jaar door de voor-
zitter van de jeugdcommissie gevraagd om in het 
team te komen. 

Jong geleerd is oud gedaan
Hendrickx deed de hoveniersopleiding op het 
Prinsentuin College in Breda. Daarna liep hij stage 
op Princenbosch, de parkbaan in Molenschot die 
rijk is aan grote waterpartijen en bosschages, vanaf 
de opening in 1993 achttien holes had en er in 
2002 een negenholes-par-37-baan bij kreeg. Toen 
Hendrickx van school af kwam, werd hij direct op 
de golfbaan aangenomen. ‘In tuinen werken vond 
ik te eentonig,’ zo kijkt Hendrickx terug op die tijd. 
‘Bovendien ben ik een sportfanaat. Ik heb altijd 
intensief gevoetbald. Vanwege mijn interesse in 
sport kreeg ik tijdens mijn opleiding van iemand 
het advies om stage te lopen op een golfbaan. Ik 

was meteen verkocht.’ Inmiddels werkt hij, met zijn 
vakantiewerk en de zaterdagen meegerekend,  
al twaalf jaar op Princenbosch. Hij is sinds 2007 in 
vaste dienst.

Aansluiting bij het clubhuis
Het feit dat hij golft, brengt voordelen met zich 
mee voor zijn werk. ‘Tijdens het spelen zie ik  
wanneer de green hobbelig is bij balrol, of dat de 
rough pleksgewijs te dik is, wat op zich niet erg is, 
maar wel als je de bal niet kunt vinden.  
Al die informatie die ik tijdens een rondje tegen-
kom, neem ik mee in mijn werk.’

Tijdens het golfen met mensen uit het clubhuis 
praat hij veelvuldig over zijn werk. Zo zorgt hij voor 
kruisbestuiving van informatie. ‘De mensen stellen 
het op prijs om te horen wat we die dag aan de 
baan hebben gedaan, of wat de plannen zijn voor 
die week of voor de toekomst. Soms spar ik zelfs de 
hele tijd met iemand van de baancommissie, zodat 
er van golfen weinig terechtkomt’, lacht Hendrickx. 

Vrijwilligerswerk
In 2014 was hij er al als de kippen bij, toen  
Prograss Duitsland in vakblad Greenkeeper een 
oproep deed aan greenkeepers om eind juli te 
assisteren op het BMW Open op de Duitse golf-
baan Gut Lärchenhof. Samen met vier andere 
greenkeepers, waaronder Greenkeeper Young 
Potential 2016 Jolanda Vonder, trok Hendrickx 
eropuit. Hij werkte samen met Zwitsers, een Belg, 
Engelsen en 23 Duitse greenkeepercollega’s. 
Bij deze toernooi-ervaring zou het niet blijven. 
Sindsdien werkt hij elk jaar als vrijwilliger op grote 
toernooien, zoals het BMW Open en het KLM 
Open. Hij is er zowat aan verslaafd geraakt. ‘De 
ervaring die ik opdoe en de algehele sfeer tijdens 
deze toernooien vergroten mijn bagage, en zijn 
later nuttig in de vorm van kennisoverdracht aan 
collega’s en in mijn gesprekken met clubleden.’

Verre stage
‘Ik wil ook verder weg in het buitenland om mee te 
helpen op toernooien. Maar ik heb dit jaar al twee 

Freek Hendrickx zou een Vlaming kunnen zijn gezien zijn achternaam, maar heeft stevige roots in 

het Brabantse en spreekt een mooi Bredaas accent. Hij werkt er ook, op parkbaan Princenbosch in 

Molenschot. Maar ondanks alle Brabantse input is zijn referentiekader bijzonder breed. Hij struint 

door het hele land en ook in het buitenland toernooien af voor vrijwilligerswerk. Daarnaast is hij 

een begenadigd golfspeler.
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‘Een half jaar lang  

een baan in Amerika,  

dat zou een mooi  

nieuw avontuur zijn’
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toernooien gedaan; mijn vrije dagen beginnen op 
te raken. Voor Gut Lärchenhof in Duitsland heb ik 
dit jaar de helft van de baas gekregen en de rest 
zijn eigen uren. Bijna al mijn vrije uren gaan naar 
golf. Laatst heb ik weer vrij genomen voor het 

Rijnmond Open op de Hooge Rotterdamsche, maar 
ook voor de Prins Claus-beker, de komende NGA-
wedstrijd en andere wedstrijden. Anderzijds heb 
ik nu nog de kans; ik ben vrijgezel. Daarom wil ik 
dit of volgend jaar voor een langere periode stage 
gaan lopen in Amerika. Dat zou voor mij een mooi 
nieuw avontuur zijn.’ 

Bijzonderheden
Iedereen in het clubhuis kent Hendrickx. Hij staat 
bekend om zijn big smile, waarmee hij eigenlijk 
de hele dag rondloopt. ‘’s Ochtends geniet ik het 
meeste, wanneer ik de baan kom oprijden. Weer of 
geen weer, dat is het mooiste moment. Niemand 
van mijn vrienden heeft altijd zin om op maandag 
te gaan werken, maar ik wel.’

Zijn specialisme is zorgvuldig werken. ‘Zorgen dat 
de vlag recht staat, de vlaggetjes aan de vlaggen-
stok goed hangen, de oude hole netjes afwerken, 
een onkruidje meenemen, rechte lijnen en strakke 
contouren maaien; noem maar op. Ik vind dat 
soort dingen erg belangrijk. Voor anderen ben ik 
soms een beetje te perfectionistisch, maar het kan 
mij niet netjes genoeg zijn. Ik zorg ervoor dat deze 
eigenschap niet ten koste gaat van mijn werksnel-
heid.’ 

Ambitie
Hendrickx’ uitdaging is om meer theoretische én 
praktijkkennis op te doen. ‘Ik heb in april mijn 
diploma assistent-greenkeeper gehaald bij de Has 
in Den Bosch. Maar mijn doelstelling is om mijn 
kennis verder uit te breiden. We hebben pleks-
gewijs flink wat leem in de ondergrond, vooral 
in het westelijke deel, de C-lus, dus hebben we 
doorgaans wat meer bemesting nodig. We passen 
vloeibare mest toe op de greens en korrels op de 

fairways. Het is belangrijk om precies te weten wat, 
hoeveel en wanneer je moet strooien of spuiten. 
Over bemesting valt nog oneindig veel te leren. Je 
moet niet alleen de theorie kennen, maar er vooral 
in de dagelijkse praktijk mee bezig zijn. Ook op het 
gebied van beregening en graskennis moet ik nog 
veel leren. En ik wil me bekwamen in plannen; dat 
heb ik nog nooit gedaan. Mijn tweede doel is om 
assistent-hoofdgreenkeeper te worden. We hebben 
nu een assistent, maar ik wilde mijn diploma halen 
met het oog op de toekomst. Wellicht komt deze 
plek over een aantal jaren vrij. In de tussentijd kan 
ik mooi mijn kennis en vaardigheden bijspijkeren.’ 
Hendrickx lacht tot slot weer al zijn tanden bloot: 
‘Maar opgelet: ik kom eraan!’

‘Het kan mij niet  

netjes genoeg zijn’

Na drie jaar heeft  

Hendrickx al  

handicap 8,4

Hendrickx is zowat verslaafd aan het meehelpen op toer-

nooien in het buitenland.

Freek Hendrickx, derde van links
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De meststof met  
snelle impact!

✓ Sportvelden
✓ Fairways
✓ Tees
✓ Openbaar groen

Gebruik ProTurf voor:

www.icl-sf.nl
Tel: +31 418 655780  Email: info.benelux@icl-group.com

ProTurf is een geavanceerde gecontroleerd vrijkomende 
meststof, speciaal ontwikkeld voor sportvelden, fairways 
en tees.

De sterke punten van ProTurf:

  Geeft een snelle reactie, zelfs bij lage temperaturen

   ProTurf werkt 2 tot 3 maanden

   Bevat calcium en magnesium voor gezond en  
groen gras

   Mini korrel zakt snel weg in de graszode en zorgt  
voor een goede verdeling

   Door de aanwezige calcium wordt het klei- humus 
complex geoptimaliseerd zonder pH invloed

    Sterke prijs/kwaliteitsverhouding


