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Derck Versteegh: ‘Als je wat wilt bereiken, 
moet je er wat voor over hebben’
Jong greenkeeping-talent geeft leiding op zijn 25-ste

Derck Versteegh is niet alleen de Benjamin onder de Greenkeeper of the Year-genomineerden,  maar ook de enige van het stel die nog geen 

‘hoofd’ voor zijn functie geschreven heeft staan. De ambities zijn er niet minder om! De jury heeft hem niet voor niets genomineerd.
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Versteegh is een kwart eeuw oud, maar lijkt 

al een leven lang werkervaring achter de rug 

te hebben: hij liep stage bij Golfcentrum De 

Batouwe, De Hilversumsche, bij importeur Jean 

Heybroek, en op de prestigieuze Schotse baan St 

Andrews. 

Stages

‘Bij al mijn stageplekken heb ik fantastische 

zaken geleerd,’ steekt Versteegh van wal. Op De 

Batouwe en de Hilversumsche heb ik de funda-

menten van het vak onder de knie gekregen en 

ook het werkritme. Bij Jean Heybroek heb ik héél 

veel machinekennis opgedaan! Dat betaalt zich 

nu elke dag opnieuw uit. Maar daar vertel ik later 

over. Het werken op St Andrews was simpelweg 

een jongensdroom: ik was 20 jaar en had nog 

helemaal geen internationale ervaring op een 

groot toernooi. Ik keek mijn ogen uit, alles draait 

daar om golf, er zijn onnoemelijk veel mensen 

in dienst, ook in het greenkeeping team. Daar 

worden kosten nog moeite gespaard om de baan 

optimaal te hebben. Er is daardoor weinig stress, 

maar de baan is wel tot in de puntjes onder 

controle. Op zondag is de baan altijd dicht, dan 

is de baan van de dorpsbewoners, en kunnen de 

greenkeepers rustig onderhoud doen. 

Team op The Dutch

Bij zijn huidige golfbaan The Dutch, heeft 

Versteegh het wederom goed getroffen: de baan 

richt zich op de top van het bedrijfsleven met zijn 

clubhuisfaciliteiten, maar wil tevens zijn naam 

hooghouden op het gebied van greenkeeping. 

Vanaf de aanleg stond uitmuntende kwaliteit 

bovenaan het lijstje, dus werd alle tijd geno-

men om de baan goed en conform de laatste 

wetenschappelijke inzichten aan te leggen op de 

zettingsgevoelige gronden: de aanleg begon in 

2008 en in 2011 werd de baan geopend. Zo’n 

vijftien greenkeepers werden door en door inge-

werkt door hoofdgreenkeeper Niall Richardson en 

toenmalig assistent-hoofdgreenkeeper Alexander 

de Vries (jurylid en inmiddels manager bij De 

Batouwe) en allemaal leerden zij om pietje precies 

te werk te gaan. De greens en tees worden nog 

altijd allemaal met de hand gemaaid.  

‘Als de monteur weg is, 

houd ik in de loods de boel 

draaiende’
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Beregeningsspecialist en monteur

Versteegh is de beregeningsexpert binnen het 

team. ‘We hebben 1200 sproeiers in de baan, 

beregening van tee tot green. We beschikken 

over een moderne pomp met goede capaciteit. 

Ook een grote ontijzeringsinstallatie is aanwezig. 

De filtering zorgt ervoor dat het grondwater 

waarmee wij beregenen ontijzerd wordt, want 

de grondwaterkwaliteit is niet optimaal, de 

Ph-waarde is te hoog en er zit veel organisch 

materiaal in het water. Vandaar dat we het 

grondwater oppompen en schoonmaken.  Elke 

dag ben ik op de baan te vinden om vochtper-

centages te meten in de greens en aan de hand 

daarvan de beregening van die dag te bepalen. 

Als we in een droge periode zitten, geef ik met 

de hand water en dan gaat ’s avonds rond tien 

uur het automatische beregeningssysteem aan. 

Ook onderhoud ik de overige systemen. Elke 

twee weken test ik de waterkwaliteit van de 

ontijzeringsinstallatie. Ook andere onderhouds-

werkzaamheden aan machines of installaties zijn 

geen probleem. Ik heb er niet de opleidingsach-

tergrond in, want heb mbo land, water en milieu 

en sportveldonderhoud gedaan, maar ik pik snel 

op wat er moet gebeuren. Dat komt denk ik 

omdat ik van een boerderij kom waar ik altijd aan 

machines aan het sleutelen was.’

Maar ook kan Versteegh bijspringen in de loods 

wanneer de vaste monteur op vakantie is. ‘Door 

het werken met de Toro-machines heb ik veel 

machinekennis opgedaan. Ik kan ze allemaal 

afstellen en onderhouden. Als de monteur weg 

is, houd ik de boel draaiende.’

Vies van een ander helpen is hij ook niet. 

Geregeld werkt Versteegh op golftoernooien mee 

op andere banen. ‘The Dutch heeft hier baat bij 

omdat ik kennis opdoe die ik binnen de orga-

nisatie kan gebruiken en of overbrengen. Maar 

ik ben ook graag behulpzaam. Ik denk dat mijn 

leidinggevenden en collega’s me door mijn alge-

mene betrokkenheid bij greenkeeping voor deze 

award hebben opgegeven.’

Senior

Zo jong als hij is, hij is al wel senior van het 

greenkeeping-team, dat inmiddels bestaat uit 

veertien vaste medewerkers. ‘Ik voer mijn taken 

uit in opdracht van de golfbaan superintendent, 

maar ben bevoegd om leiding te geven aan de 

andere greenkeepers, bijvoorbeeld bij afwezig-

heid van de assistent-superintendent, of bij speci-

ale projecten op de golfbaan.’ 

Toekomst

Versteegh ziet zijn toekomst al duidelijk voor zich: 

‘Ik wil ergens hoofdgreenkeeper worden of als 

baanmanager aan de slag later. Naast mijn werk 

ben ik al bezig met de opleiding golfbaanma-

nagement. Onder meer om budgetmanagement 

te bepalen. Ik ben ook nieuwsgierig naar lesstof 

over personeelsomgang en urenbeheer. Vorig 

jaar moest ik voor deze opleiding zes keer naar 

Schotland om naar school te gaan. Daardoor 

miste ik zes weken van mijn werk. Dat geeft niet, 

want ik redeneer altijd: als je wat wilt bereiken, 

moet je er wat voor over hebben. Maar allereerst 

wil ik op greenkeeping-gebied ook nog zoveel 

mogelijk leren, over grondsoorten en activitei-

ten onder de grond. Ik wil van elke praktische 

toepassing de theorie kennen. Bijvoorbeeld over 

bemesting: waarom, welk product, wat is de 

werking, wat zijn de gevolgen? Dit geldt eigenlijk 

voor alle andere werkzaamheden.’

We gaan ongetwijfeld nog veel van Versteegh 

horen!‘Ik pik technische zaken snel 

op en ben inmiddels 

installatiespecialist’

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-4927
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Een foto uit de oude doos van vakblad Greenkeeper Versteegh als stagiaire op St Andrews in 2008.


