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Ruud Moonen ziet als zijn belangrijkste taken als 

hoofdgreenkeeper van de Eindhovensche Golf de 

planning van het onderhoudsprogramma en de 

dagelijkse werkverdeling van de greenkeepers. 

Maar ook de inkoop van materialen als kunst-

mest, brandstof en onderdelen voor machines en 

het overleg met de baancommissie is het pakkie-

an van deze kandidaat-Greenkeeper of the Year 

2014. ‘Om alle taken die ik heb compleet uit te 

werken, zou ik meer dan een A4’tje nodig heb-

ben’, zegt Ruud Moonen. ‘Dus ik volsta nu maar 

even met het noemen van de andere taken, zoals 

het opstellen van de jaarbegroting en de jaarplan-

ning van het onderhoud van de golfbaan, bud-

getbewaking, bewaking van kwaliteit en onder-

houd van machines, toezicht op het welzijn en de 

veiligheid van medewerkers en indien nodig hier-

bij bijsturen of ingrijpen, en verder de registratie  

van de werkuren en weekenddiensten.’ 

Verdieping 

Wat vakliteratuur betreft liggen bij Ruud 

Greenkeeper, Tuin en Landschap, Golf Weekly en 

Golf Journaal op zijn bureau. En verder zegt Ruud 

zijn vakkennis bij te houden door te googelen 

op diverse sites over golfbanen en golfbaanon-

derhoud, het volgens van cursussen, bezoeken 

te brengen aan workshops, dealers, golfbanen 

en vakbeurzen. ‘Maar naast praktische toepas-

singen ben ik ook zeker geïnteresseerd in de 

theoretische achtergronden van mijn vak, zoals 

de bodemscheikunde en het bodemleven. Mijn 

specifieke kennis op het gebied van greenkee-
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ping deel ik met mijn greenkeepersploeg van zes 

medewerkers. Maar ik deel mijn kennis ook met 

de diverse aannemers die ik qua grondverzet of 

qua groot onderhoud werkzaamheden laat doen 

op de golfbaan. Ik doe dat vooral door uitleg te 

geven en de discussie met hen aan te gaan over 

tal van onderwerpen.’ Voor Ruud is kennisdeling 

een tweerichtingsproces, want hij maakt ook 

gebruik van externe adviseurs: ‘We maken op de 

Eindhovensche Golf gebruik van de diensten van 

de Engelse adviseur David Stansfield. Hij komt op 

veel andere golfbanen en heeft daardoor meer 

zicht dan ik op wat er speelt in golfland in bin-

nen- en buitenland. Hij is dus ook een belangrijke 

sparringpartner voor mij. Zijn bezoek is zeker 

geen eenrichtingsverkeer. De meeste greenkee-

pers op de Eindhovensche Golf, inclusief mijzelf, 

lopen al vele jaren mee en weten wat er speelt; 

niemand kent de greens en de baan zo goed als 

wijzelf.’ 

Verdienste 

Als je Ruud vraagt wat zijn grootste verdienste is 

als hoofdgreenkeeper op ‘zijn’golfbaan, zegt hij: 

‘Middels kennis en inzicht hebben we de kwa-

liteit van de Eindhovensche Golf op een hoger 

niveau gebracht.’ En dan spreekt hij duidelijk over 

‘wij’, want: ‘De uiteindelijke beslissingen neem ik, 

maar de aanschaf van nieuwe machines bekijken 

we altijd met het hele team en ik laat de voor-

keuren van de greenkeepers zeker meewegen. Zij 

rijden er het meeste mee. Wat bemesting betreft, 

bijvoorbeeld, werkt dat net zo. Ik bespreek dat 

altijd samen met onze adviseur en de baancom-

missie, maar ik neem de beslissingen over het 

tijdstip van bemesten en de hoeveelheid.’ De 

verbeteringen op de Eindhovensche Golf bestaan 

vooral uit het verhogen van de greensnelheid en 

de  algehele presentatie van de baan. ‘Dat is niet 

alleen op mijn conto te schrijven, maar daar is 

de inzet, samenwerking en de werksfeer van het 

gehele team debet aan. In vergelijking met ande-

re 18 holes-topbanen is ons greenkeepersteam 

klein, maar het is wel een goed geoliede ‘machi-

ne’. Men heeft bij ons nog iets voor elkaar over 

en wil voor elkaar werken. Ik zeg altijd: green-

keeping is een teamsport. De beoordelings- en 

functioneringsgesprekken met de medewerkers 

dragen daar in positieve zin aan bij. Die gesprek-

ken voer ik hier altijd in samenwerking met een 

lid van de baancommissie.’

Ook Ruud Moonen is zo’n echte praktijkman. 

Hij vertelt: ‘De specifieke taken die een hoofd-

greenkeeper moet doen, doe ik tussendoor of 

buiten de reguliere werktijd. Ik ben 95 procent 

van mijn werktijd op de baan aan het werk. De 

baan, dat is mijn passie, of ik er nu alleen loop of 

samen met mijn collega’s. En ik mag ook graag 

enthousiast over het golfspel en de golfclub pra-

ten met vrienden, kennissen en iedereen die het 

maar horen wil.’ De rondgang met de jury over 

de baan ervoer Ruud niet als spannend, maar als 

leuk! ‘Er komen hier vrij veel groepen mensen 

de baan bekijken, zoals greenkeepers. Ik leid hen 

dan graag rond en mag trouwens ook graag zelf 

andere banen bekijken, om te zien hoe ze het 

daar aanpakken. Tijdens de juryrondgang had ik 

vooraf zo’n beetje op alle vragen die ze wilden 

stellen al een antwoord.’

Omgaan met monument

Je baan dateert uit 1930. Hoe ga je om met ver-

nieuwingen op dit monument van Harry S. Colt? 

‘We hebben hier een masterplan. In vijf jaar tijd 

krijgen alle 18 holes een update. Dat voeren we 

zelf uit, in samenwerking  met Frank Pont, die 

hier overigens lid is. Eenvoudig gezegd: we zet-

ten de piketten uit en bestellen een kraan met 

machinist. De renovatie voeren we dus geheel 

in eigen beheer uit. De golfers zijn beter gaan 

spelen dan in 1930, maar ook de ballen en de 

clubs zijn wel degelijk verbeterd. Daardoor slaat 

men tegenwoordig de bal veel verder dan 70 jaar 

geleden. We hebben de back-tees bij de renova-

tie dan ook verder terug gelegd en de bunkers 

zijn op een andere afstand komen te liggen; de 

green van hole 8 bijvoorbeeld hebben we ver-

groot. Binnen ons masterplan passen we de baan 

dus aan het huidige spel aan. Voor de betere 

spelers is de baan  moeilijker geworden, omdat 

men meer strategische keuzes moet maken, meer 

risico’s moet nemen. Voor de medal tee spelers 

die we hier hebben heeft de baan nu veel meer 

uitdagingen.’ Maar er is nog iets veranderd, om 

rond de greens meer uitdaging in het golfspel te 

krijgen we maaien rond de greens waar vroeger 

semi rough was nu op een hoogte van 9 mm, 

net zo hoog als de fore green. Dit daagt de 

spelers meer uit bij de keuze van de juiste club.’ 

Uit het gesprek blijkt duidelijk dat Ruud net zo 

makkelijk en graag over golfen praat als over de 

greenkeeping en na 27 jaar op dezelfde baan 

nog altijd uitdagingen aangaat!   
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