‘Werken op banen in het
buitenland levert onschatbare
ervaringen en een waardevol
netwerk op’
GotY-genomineerde Melissa Minnaard zet sociale vaardigheden in voor haar vak
Melissa Minnaard (31), greenkeeper op The International, is een vreemde eend in de bijt van genomineerden voor Greenkeeper of the Year. Niet zozeer
omdat zij een vrouw is, want Jolanda Vonder ging haar al voor, maar ze is pas anderhalf jaar werkzaam in het vak. Wat maakt haar zo bijzonder, vragen
de doorwinterde greenkeepers zich hardop af. Dat blijkt al snel uit haar verhaal: Minnaard staat duidelijk voor zichzelf, voor haar ontwikkeling en voor
haar vak. Dat doet zij op een heel eigenzinnige manier.
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Minnaard is een beginnende greenkeeper. De
reden dat ze genomineerd is voor de Greenkeeper
of the Year-award, is niet gelegen in jarenlange
vakkennis; dat moge duidelijk zijn. Wat opvalt aan
Minnaard, is dat ze keihard aan de weg timmert
om een mooie invulling te geven aan haar leven,
en duidelijk ook aan haar werk.

Minnaard is
een self-made woman

Aanpakker
De auteur van dit artikel kan zich uitstekend in
Minnaard verplaatsen; ook zij ging al op zeer jonge
leeftijd haar eigen weg in de wereld, letterlijk en
figuurlijk. Minnaard is een self-made woman. Na
een opleiding tot administrateur, secretaresse en
tot sociaal bewegingsagoog op het Cios werkte
Minnaard ruim tien jaar in de horeca, onder meer

in een hotel in Nieuw-Zeeland. Verder werkte ze als
vrijwilliger in een weeshuis in Litouwen, maar ze
reisde ook de hele wereld rond op een cruiseschip.
‘Ik wil van elke dag iets moois maken’, verklaart
Minnaard. ‘Al is de dag letterlijk of figuurlijk grauw,
ik zoek altijd naar dat ene mooie zonnestraaltje. Ze
noemen me dan ook niet voor niets het zonnetje
in huis. Sommige leden noemen me “hun” greenkeeper.’
Werken en wonen gescheiden
Sinds maart vorig jaar werkt Minnaard voor HGM,
onder andere op The International. Daarvoor
woont ze door de week in Aalsmeer, maar in haar
vrije tijd woont ze in het Zeeuwse Goes. ‘Zeeland is
een rustige woonomgeving; dat vind ik fijn, maar
The International is een baan naar mijn hart. Ik
ben zowel dol op mijn collega-greenkeepers als
op de collega’s van het clubhuis en op de leden.
Amsterdam is wel een fijne werkomgeving, omdat
het vak daar meer bruist dan in Zeeland. Er zijn
meer banen en greenkeepers, waardoor ik makkelijker kan netwerken.’
St. Andrews
Wanneer vakblad Greenkeeper haar wil interviewen, is Minnaard even moeilijk te bereiken: ze
heeft overuren opgenomen en helpt vrijwillig mee
op The Old Course in Schotland. ‘Fantastisch dat
ik dit mag meemaken; mijn leven wordt elk jaar
mooier. Op greenkeepinggebied is er weinig wat ik
niet kan of niet doe, maar op St. Andrews gebeurt

alles preciezer. Een paar bunkers moesten gerenoveerd worden en daarbij heb ik meegeholpen. De
bunkers moeten exact in een hoek van 65 graden
bij de greens worden gelegd. Alle lijnen van de
graszoden die aan de rand van de bunkers worden gestapeld, moeten precies horizontaal liggen.
Opvallend is dat het team ontzettend behulpzaam
is. Ze geven uit zichzelf allerlei informatie of vragen
waar je hulp bij nodig hebt. Er heerst een mentaliteit waarbij het team zo sterk is als de zwakste
schakel: alle teamleden liften heel professioneel
de zwakste schakel omhoog. Maar op zich is deze
werkwijze niet vreemd. The International is de
vierde baan van Nederland, maar St. Andrews is de
vijfde baan van de hele wereld.’

‘Deze winter wil ik naar een
Bend Oregon-golfbaan in de
VS, en in januari naar golfbaan en resort The Dunes,
aan de oostkust van de VS'

Andere banen in het buitenland
Ook heeft ze een kijkje in de keuken genomen in
Australië, bij de Lake Karrenyup Country Club voor
de Perth International. ‘Ik heb hier twee maanden
meegewerkt in een bijna onmenselijke hitte van
42 graden. Maar ik heb er ontzettend van genoten
en blijvende contacten opgedaan, lokaal, maar ook
binnen de European Tour. Ik kom deze contacten
ook weer tegen op andere plaatsen in de golfwereld.’ Dit jaar was Minnaard op het KLM Open en op
de Schotse golfbaan Kingsbarns. ‘Deze winter wil
ik naar een Bend Oregon-golfbaan in de VS, en in
januari naar golfbaan en resort The Dunes, aan de
oostkust van de VS. In februari wil ik meehelpen
op een AT&T-toernooi op Pebble Beach’, aldus de
reislustige Minnaard. Al haar geld gaat op aan haar
reizen. ‘Deze reizen zijn van onschatbare waarde
voor mij. Alle reizen bij elkaar geven zo veel werk
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ervaring; ik ben dankbaar dat ik iets mag opsteken
van zo veel verschillende mensen en locaties.’

‘Ik leg makkelijk contact
en heb ook hier mijn
netwerk vergroot'

Sociale vaardigheden
Minnaards sterkste punt wat betreft werk vindt zij
haar netwerkcapaciteiten. ‘Ik leg makkelijk contact
en heb ook hier mijn netwerk vergroot. Dat doe ik
niet alleen voor mezelf. Ik zal mijn contacten altijd
met anderen delen, als dat iemand verder kan
helpen.’
Het mensen naar de zin maken
Minnaard werkt graag heel secuur; ze vertoeft dan
ook het liefste op de greens. ‘Daar moet de meeste
aandacht en zorg naartoe. Ik krijg ook echt een rotgevoel als ik een fout heb gemaakt.’ Toch is zij geen
techniekfreak. Wat haar werk bijzonder maakt, zo

Het machinepark van The
International:
Toro Greenmaster 3400 Triflex – surrounds
Toro Greenmaster 3250D – tees
Toro Greenmaster flex 2100 – greens
Toro Greenmaster 1600 – wintergreens
Toro Workman MDX-D – transport
Toro Groundsmaster 3500D – semi-rough
Toro ProPass 200 – bezander
Toro Multi pro 5800 – spuit
Toro Workman HDX-D – transport
Toro Sandpro 5040 – bunkerrake
Toro Reelmaster Crosstrax 5410D – fairway
Smithco Tournament Ultra – roller
Trilo BL300 – blazer
Toro Groundsmaster 4500D – rough
Toro 875 GTS – handcirkelmaaier
Toro ProCore 648 – prikker
TYM TX 5000 – tractor

zegt ze, is de hele dag buiten zijn en tussen de
mensen zijn. ‘Dat komt wellicht door mijn horecaachtergrond, of door mijn vrouw-zijn: ik wil het
mensen graag naar de zin maken. Ik zorg ervoor
dat ik bijdraag aan een mooie sportbeleving van
de golfers. Dat doe ik door iedereen vriendelijk
gedag te zeggen, of door mee te hepen balletjes
zoeken.’
Ambitie voor de toekomst
Hoewel Minnaard autodidact is en alle greenkeeping-werkzaamheden kan uitvoeren behalve
spuiten, wil zij nog veel leren: ‘Ik wil nog veel
kennis vergaren en zou graag een greenkeepingopleiding volgen in de toekomst.’ Ambitieus is ze
ook. ‘Uiteindelijk, in de verre toekomst, wil ik graag
hoofdgreenkeeper worden.’
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